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“Não são as 
espécies mais fortes 
que sobrevivem, 
nem as mais 
inteligentes, e sim 
as mais suscetíveis a 
mudanças”.
Charles Darwin (1809/1882)
Naturalista britânico

BOLSAS
O Ibovespa: -2,27% Pontos: 
70.826,59 Máxima de +0,5% 
: 72.838 pontos Mínima de 
-2,28% : 70.825 pontos Vo-
lume: 10,44 bilhões Variação 
em 2017: 17,6% Variação no 
mês: -4,69% Dow Jones: -0,17% 
(18h33) Pontos: 23.400,52 
Nasdaq: -0,3% (18h33) Pontos: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3093 Venda: R$ 3,3098 
Variação: +0,37% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,38 Venda: R$ 3,48 
Variação: +0,29% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2828 Venda: R$ 
3,2834 Variação: -0,12% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2630 
Venda: R$ 3,4500 Variação: 
+0,2% - Dólar Futuro (dezembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,24% ao 
ano. - Capital de giro, 10,91% ao ano. 
- Hot money, 1,20% ao mês. - CDI, 
7,39% ao ano. - Over a 7,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.282,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,31% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 134,501 
Variação: -0,37%.

Cotação: R$ 3,3190 Variação: 
+1% - Euro (18h33) Compra: 
US$ 1,1792 Venda: US$ 1,1792 
Variação: +1,08% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,9010 Venda: R$ 
3,9030 Variação: +1,46% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,8170 Ven-
da: R$ 4,0400 Variação: +1,18%.

6.737,31 Ibovespa Futuro: 
-2,15% Pontos: 71.325 Máxi-
ma (pontos): 73.270 Mínima 
(pontos): 71.000. Global 40 
Cotação: 920,190 centavos de 
dólar Variação: estável.

O líder do governo no 
Senado, Romero Jucá 
(PMDB-RR), defendeu 

que as alterações da reforma 
trabalhista devem ser enviadas 
por meio de Medida Provisória 
(MP). Para ele, o envio de um 
projeto de lei, como defende 
o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, geraria ‘uma 
insegurança jurídica muito 
grande’. “Defendo que seja o 
mais rápido possível, pois foi 
feito um entendimento com 
todo mundo. Para dar segu-
rança jurídica, a regra precisa 
valer já”, afi rmou.

Segundo Jucá, o presidente 
Temer deve tomar uma de-
cisão rápida após ponderar 

Líder do governo defende 
mudanças na reforma 
trabalhista via Medida Provisória

todos os aspectos sobre a ques-
tão. Ele lembrou que a proposta 
foi aprovada sem modifi cações 
no Senado devido ao compro-
misso do governo de editar 
posteriormente uma MP com 
as alterações acordadas. Ele 
ponderou, no entanto, que ‘não 
há confl ito’ com Maia, apenas 
‘posições divergentes’. 

“É muito importante que 
isso seja feito logo para quem 
vai contratar saber qual regra 
vai funcionar. E também dos 
empregados que serão contra-
tados. Portanto, é fundamental 
que a gente possa ter uma clare-
za da legislação e, a partir daí, se 
Deus quiser, haverá uma maciça 
contratação e um crescimento 

do emprego e, portanto, a queda 
do desemprego, que atormenta 
as famílias brasileiras”, declarou 
Jucá à imprensa.

Mais cedo, o presidente do 
Congresso, senador Eunício 
Oliveira, afirmou que seria 
‘extremamente deselegante’ se 
o compromisso feito por Jucá, 
em nome do governo, não se 
concretize.

Eunício reclamou que já se 
passaram cerca de 40 dias desde 
a sanção da proposta no Senado, 
sem que haja uma manifestação 
clara do governo sobre a medida 
provisória. “Todo mundo está 
esperando. Qual é a lei que 
entrou em vigor? A MP que foi 
negociada ou vai ser apenas o 

Debate sobre a reforma trabalhista na Comissão de Constituição e Justiça: senadores
Antonio Anastasia, Edison Lobão e Romero Jucá, da esquerda para a direita.

que foi sancionado? Precisamos 
saber isso. Não podemos deixar 
o país nessa berlinda.”

Após a sanção da lei, Maia 
afi rmou ser contra mudanças 
por meio de MP, e defendeu 
que sejam feitas alterações 

através de um projeto, com 
o risco de nem sequer ser 
pautado. Eunício afi rmou que 
‘quem recebe MP é o presidente 
do Congresso’ e ‘quem emite 
é o presidente da República’, 
deixando Maia de fora. Avaliou 

ainda que o projeto poderia 
levar até 120 dias para ser 
aprovado, dependendo da 
boa vontade dos presidentes 
da Câmara e do Senado, en-
quanto a MP entra em vigor 
imediatamente (AE).

Abono do PIS
A Caixa começa a pagar - a partir 

da próxima sexta-feira (17) - o 
abono salarial do PIS calendário 
2017/2018, ano-base 2016, para 
os trabalhadores nascidos em 
novembro. Os valores variam de 
R$ 79 a R$ 937. Estará disponível 
para os inscritos há pelo menos 
cinco anos no PIS e que tenham 
trabalhado com carteira assinada 
por pelo menos 30 dias em 2016, 
com remuneração mensal média de 
até dois salários mínimos.

O presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia, criticou o número 
de medidas provisórias (MPs) 
editadas pelo governo. Segundo 
Maia, as MPs estão trancando a 
pauta e interferindo de forma 
crescente nos trabalhos. Ele 
participou de um anúncio de 
repasse de recursos de emen-
das parlamentares a unidades 
de pronto-atendimento em 
municípios do Rio de Janeiro. 
“Temos dez MPs trancando a 
pauta. É muito ruim você ter 
uma pauta que acaba sendo 
quase toda ela monopolizada 
pelo Poder Executivo”. 

Maia voltou a dizer que 
considera inconstitucional a 
mudança de leis trabalhistas 
por MP e acrescentou que, caso 
as alterações venham por meio 
de projeto de lei, serão votadas 
em no máximo três semanas. 
A privatização da Eletrobras é 
outro caso que ele considera 
que precisa ser discutido no 
Congresso como projeto de 
lei, por se tratar de um ativo 
nacional sobre o qual a decisão 
“não é urgente”.

“Essa interferência do Poder 
Executivo tem sido crescente, 
infelizmente, nesse governo 
na relação com o Parlamen-
to, que é de muito diálogo, 
sim, mas na hora de decisão, 
[há] muita edição de medida 

Presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia.

O presidente Michel Temer 
recebeu, no Palácio do Planal-
to, representantes da indústria 
automobilística para tratar da 
regulamentação do programa 
automotivo Rota 2030. O novo 
projeto deve substituir o Inovar 
Auto, que termina em dezem-
bro, e mudar a confi guração da 
alíquota do IPI que incide sobre 
os produtos do setor.

“Não discutimos detalhes do 
programa, mas o que tem esbo-
çado é que realmente os 30% 
(do IPI sobre os carros impor-
tados) caem e isso deverá ter 
alguma alíquota complementar 
da ordem de 10% ou 15%, que 
poderá ser anulada mediante 
compromisso que as empresas 
venham a fazer, mais ou menos 
nos moldes do Inovar Auto”, 
disse o presidente da Anfavea, 
Antônio Megale.

Segundo ele, o novo pro-
grama é uma “evolução” dos 
pontos positivos do Inovar Auto 
e não deve estimular aumento 
ou redução dos preços dos au-
tomóveis, pois as empresas po-
derão fi car isentas dos reajustes 

Temer na reunião com o 
presidente da Anfavea e 
dirigentes das empresas 

associadas.

A economia brasileira apre-
senta crescimento lento. Os es-
tados reduzem investimentos 
para tentar melhorar o resulta-
do das contas. O Orçamento de 
2018 eleva despesas e provoca 
aumento do defi cit. Essas são 
algumas das conclusões do 
Relatório de Acompanhamento 
Fiscal (RAF), publicado  pela 
Instituição Fiscal Independen-
te (IFI), órgão vinculado ao 
Senado. O PIB cresceu 1% no 
primeiro trimestre e 0,2% nos 
três meses seguintes. 

Os números são ‘indícios 
iniciais de recuperação lenta 
após longo ciclo recessivo’. As 
primeiras informações sobre o 
último trimestre ‘são positivas 
e reforçam a perspectiva de 
melhora da atividade’. “Não é 
uma recuperação retumbante. 
Mas o nosso cenário de cresci-
mento de 0,7% para o PIB neste 
ano vai se mostrando cada vez 

Depois de ter passado por uma recessão muito grande,
já há de fato uma recuperação.

Brasília - Em meio às inves-
tigações da Lava Jato e seus 
desdobramentos, um grupo 
de três juristas capitaneado 
pelo advogado Modesto Souza 
Barros Carvalhosa entrou com 
um pedido no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) para a abertura 
de processo de cancelamento 
do registro de nove partidos, 
sob a acusação de que as siglas 
abandonaram os “princípios 
republicanos, democráticos e 
constitucionais para abraçar o 
crime organizado”.

O pedido mira o PT, PMDB, 
PP, PROS, PRB, PCdoB, PDT, 
PR e PSD, agremiações que, na 
visão dos juristas, “abusaram 
da confi ança do povo brasileiro 
para roubá-lo”, tendo cometido 
“inúmeros e repetidos crimes 
de lesa Pátria”. Carvalhosa, o 
desembargador aposentado 
Laércio Laurelli e o advogado 
Luís Carlos Crema afi rmam na 
petição que a Lava Jato e suas 
ramifi cações vem “revelando 
como políticos criminosos e 
partidos políticos corruptos 
roubaram o Brasil, a Petrobras 
e tantos outras empresas e 
órgãos públicos”. 

Carvalhosa pretende se can-
didatar de forma independente 
à Presidência da República nas 
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Ailton de Freitas/Ag.O Globo

São Paulo - A despeito dos últi-
mos anos de recessão, o número 
de milionários no Brasil deverá 
saltar 81% em cinco anos e al-
cançar 296 mil pes soas em 2022. 
Estudo do Credit Suisse mostra 
que na América Latina o País que 
registrará um maior crescimento 
do número de milionários será a 
Argentina, que chegará em 68 
mil daqui a cinco anos, ante 30 
mil em 2017. Os Estados Unidos 
lidera a lista, com 15,356 milhões 
de milionários, volume que deve 
crescer 16% no mesmo intervalo.

Considerando o mesmo 
perío do, a oitava edição do 
Global Wealth Report produ-
zido pelo banco suíço mostra 
que em cinco anos o mundo 
terá 719 bilionários a mais, indo 
para próximo de três mil. Desse 
total, 230 serão da América do 
Norte e 205 da China. Outros 
235 bilionários terão origem a 
Europa e 33 serão russos.

O estudo aponta uma mudan-
ça na origem dos milionários, 
que antes eram mais concentra-
dos nos países mais maduros. 
Outra questão que mostra a 
pesquisa é a distribuição de 
renda. Segundo o documento, 
3,5 bilhões de adultos tem 

Em 2022, o Brasil terá 296 mil 
milionários.

Os partidos “abusaram da 
confi ança do povo”.
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Os números da economia indicam início de 
recuperação lenta após longo ciclo recessivo

documento destaca ainda o 
esforço fi scal dos governos 
estaduais, cujo resultado pri-
mário “vem apresentando um 
esboço de recuperação”. Mas, 
de acordo com o RAF, o ajuste 
“penaliza os investimentos”, 
que chegaram ao “menor pa-
tamar da década”.

As aquisições de ativos fi xos 
chegaram a 0,4% do PIB em ju-
nho de 2017. Entre 2011 e 2014, 
haviam crescido de 0,7% para 
1% do PIB. As estimativas da IFI 
sugerem que os investimentos 
públicos estaduais caíram pela 
metade: de R$ 57,8 bilhões 
em 2014 para R$ 28,7 bilhões 
acumulados em doze meses até 
junho de 2017. O RAF também 
aponta que o Orçamento de 
2018 pode elevar as receitas 
líquidas em R$ 14,5 bilhões, 
mas permite o aumento das 
despesas primárias em R$ 44,5 
bilhões (Ag. Senado).

mais provável. Para o ano que 
vem, o crescimento projetado 
pela IFI é de 2,3%. Já há de fato 
uma recuperação. Ela é inicial, 
mas já tem impactos sobre as 
receitas do governo”, afi rma o 
diretor-executivo da IFI, Felipe 

Scudeler Salto.
De acordo com o RAF, a 

massa salarial avançou 3,9% 
no terceiro trimestre em re-
lação ao mesmo período do 
ano anterior. A IFI projeta 
infl ação de 4,3% em 2018. O 

Temer e empresários 
debatem Rota 2030

nas alíquotas se investirem em 
pesquisa e desenvolvimento no 
país, entre outras atividades ou 
compromissos. Afi rmou ainda 
que os incentivos devem prio-
rizar a capacidade industrial 
já instalada e iniciativas de 
aumento da efi ciência energé-
tica e segurança dos veículos 
para aumentar economia de 
combustível e reduzir emissão 
de CO2 (gás carbônico) (ABr).

Número de milionários 
no Brasil deve crescer

riqueza abaixo de US$ 10 mil, 
ou 2,7% da riqueza global. Por 
outro lado, 36 milhões de mi-
lionários, que correspondem a 
1% da população adulta global, 
possui 46% da riqueza.

O documento mostra ainda 
que a riqueza global nos doze me-
ses até a metade deste ano cres-
ceu 6,4% para US$ 280 trilhões. 
No período o mundo viu ainda 
um aumento de 2,3 milhões de 
milionários. Estudo aponta, por 
outro lado, que alguns países 
perderam milionários nesse pe-
ríodo, especialmente por conta 
de depreciação cambial, caso do 
Reino Unido e Japão (AE).

Maia critica excesso de 
MPs e “interferências”

provisória”, disse Maia, para 
quem “não deveria existir 
medida provisória”. “Quando 
o governo decide sozinho e 
depois oferece a discussão ao 
Parlamento, o presidente está 
se colocando à frente de toda 
a sociedade brasileira, o que é 
ruim”, acrescentou.

O evento em que Maia esteve 
contou com a presença de parla-
mentares da bancada fl uminen-
se no Congresso e prefeitos da 
capital e do interior do estado. 
Foram distribuídos aos prefeitos 
cheques simbólicos com R$ 
40 milhões em recursos que 
serão destinados às unidades 
de pronto-atendimento (ABr).

Juristas pedem 
extinção do PMDB, PT, 
PSD e outros 6 partidos

eleições do ano que vem, sem 
apoio de nenhuma legenda. O 
grupo pede que as nove siglas 
sejam impedidas de participar 
do processo eleitoral, tenham 
os repasses do Fundo Partidá-
rio suspensos e sejam impedi-
das de terem acesso ao rádio e à 
televisão. Os juristas sustentam 
que os partidos “carecem de 
fundamento constitucional 
e legal para existirem e não 
possuem nenhum propósito 
alinhado à República e aos 
interesses do povo, devendo 
ser extintos” (AE). 
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OPINIÃO
A agitada maré
do século XXI

A questão do 
preparo das novas 
gerações requer o 
comprometimento não 
só do governo, mas de 
toda a sociedade

Os problemas das cidades 
precisam ser examina-
dos com objetividade e 

perseverante vontade de resol-
ver, como é o caso da questão 
do transporte sobre trilhos nas 
grandes cidades. Infelizmente, 
quando se discute, há sempre 
um viés ideológico, seja de 
direitistas liberais para aten-
der seus fi ns, ou esquerdistas 
que aparelham o Estado para 
dominar e controlar tudo; e o 
povo sempre fi ca esquecido. 

O serviço precisa de mais 
eficiência; alguns usuários 
agem com displicência sem 
respeito nem consideração 
com o patrimônio público ou 
demais usuários. Há também 
os deploráveis ataques de ho-
mens anormais contra mulhe-
res. O recurso mais importante 
é o fator humano. A educação 
não é uma etapa isolada, tudo 
infl ui a começar do preparo 
dos pais, da convivência do-
méstica, das músicas, leituras 
e programas da televisão. No 
Brasil, o descuido vem desde 
a proclamação da República 
quando não se ofereceu ade-
quado preparo à mão de obra 
liberada das fazendas pela lei 
Áurea. 

Há muitas coisas para se-
rem corrigidas. A questão do 
preparo das novas gerações 
requer o comprometimento 
não só do governo, mas de toda 
a sociedade. Onde estão os 
ensinamentos dos professores 
que enobrecem a humanidade?  
Eles deveriam estar na sala de 
aula e em tudo o mais. A educa-
ção deve conduzir ao enobre-
cimento, formar pessoas com 
clareza mental e bom senso. 
O essencial é que o governo e 
toda a sociedade tenham como 
alvo a continuada melhora das 
condições gerais de vida.

O dinheiro é como a água 
que faz o moinho dos negócios 
girar. Girando e acumulando, 
expandindo os negócios até 
o limite, depois surgem os 
processos de armazenamen-
to em paraísos fi scais e vão 
se separando da economia 
real, passando a rodar pelo 
mundo buscando ganhos, seja 
em empréstimos soberanos, 
especulação, bolhas, fi cando 
tudo sujeito às instabilidades. 

Ativos se valorizam acima do 
que rendem. 

Grandes dívidas fi cam com a 
garantia defasada. Importante 
seria ampliar a análise das 
consequências sobre a arma-
dilha do endividamento e do 
efeito bolha sobre os ativos. O 
volume de exportações coloca 
a China em destacada posição 
na economia global. O efi ciente 
modelo chinês de governo mais 
enxuto, com plano único a que 
todos se submetem, tem des-
pertado interesse como meio 
de conquistar e conservar o 
poder. É necessário examinar 
as consequências do confronto 
entre a economia socialista de 
mercado e o mercado liberal 
do ocidente que vai perdendo 
espaço na produção industrial 
e nos empregos. 

O Brasil, que se subordinou 
às amarras americanas, tem de 
se cuidar para não se tornar 
apenas um polo de abasteci-
mento de matérias-primas e 
alimentos para a China. Os 
países precisam ter objetivos, 
homens sérios e competentes, 
e uma estratégia fl exível em 
busca das melhores soluções 
para que o progresso continu-
ado seja alcançado. 

Mas é preciso que a popu-
lação também participe, e se 
o alvo for apenas de cunho 
material, a decadência moral e 
ruína serão inevitáveis como já 
tem ocorrido em diversas civili-
zações, que por falta de metas 
enobrecedoras, acabaram 
soçobrando como os egípcios, 
gregos, romanos, e os alemães 
no século XX. Sem a efetiva 
evolução material e espiritual, 
o homem não consegue cons-
truir obras duradouras.

A tirania sempre tem de ser 
combatida e banida. O que se 
lamenta é que a humanidade 
tenha decaído tanto a ponto 
de possibilitar o surgimento 
de tiranos impiedosos que se 
opõem ao real sentido da vida 
causando caos, miséria e re-
trocesso. As guerras mostram 
o coroamento da bruteza dos 
homens. O período entre 1939 
e 1945 foi o mais negro da 
história da humanidade. Resta 
saber se na galopante maré 
do século XXI enfrentaremos 
fases piores.

 
(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 

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

articulista colaborador de jornais e 
realiza palestras sobre temas ligados 

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

(bicdutra@library.com.br).
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Café diminui chance 
de ataque cardíaco

Uma nova pesquisa trouxe mais 
uma boa notícia para os amantes de 
café. A bebida, além de dar aquela 
disposição extra, diminui a chance 
de sofrer com insufi ciência cardí-
aca, ataques cardíacos e doenças 
coronárias. O estudo feito pela 
Escola de Medicina da Universidade 
de Colorado, em Aurora, nos Estados 
Unidos, usou de maneira automática, 
com um algoritmo, os dados de um 
amplo estudo epidemiológico de 
longa duração feito pela Framingham 
Heart Study e conseguiu associar o 
consumo da bebida aos benefícios 
para o coração.

Essa pesquisa já acompanhou mais 
de 15 mil pessoas com doenças cardí-
acas desde a década de 1940. Em par-
ticular, os cientistas revelaram que, a 
cada xícara de café consumida, o risco 
de insufi ciência cardíaca cai 7%, o de 
ataque reduz em 8% e o de doenças 
coronárias cai 5%. Para confi rmar as 
informações, eles repetiram o uso do 
algoritmo com dados de outras duas 
pesquisas, feitas pelo Cardiovascular 
Heart Study e pelo Atherosclerosis 
Risk In Communities Study (ANSA).

O tema da campanha deste 
ano é “Mulheres e Dia-
betes: nosso direito a 

um futuro saudável”, que tem 
como foco promover o acesso 
a medicamentos e tecnologias 
essenciais para todas as mulhe-
res com diabetes e com risco da 
doença, além de levar informa-
ções qualifi cadas para que elas 
fortaleçam sua capacidade de 
prevenir o diabetes tipo 2.

Para o diretor da Sociedade 
Brasileira de Diabetes, Márcio 
Krakauer, o diabetes afeta a 
mulher em vários aspectos, o 
principal deles é o gestacio-
nal. Além disso, as mulheres 
passam pela menopausa, que é 
um momento em que a doença 
precisa ter um controle diferen-
ciado. Elas também estimulam 
os homens a cuidar da própria 
saúde. Um em cada sete nasci-
mentos no mundo é afetado por 
diabetes na gestação. “É uma 
doença muito frequente e que 

No mundo, 422 milhões de adultos têm diabetes, que é 
responsável por 1,6 milhão de mortes a cada ano.

As mulheres moradoras 
do Complexo do Alemão, na 
zona norte do Rio de Janeiro, 
se sentem menos seguras que 
os homens na comunidade por 
causa da violência. É o que 
mostra o estudo “Ninguém 
entra, ninguém sai. Mobilida-
de urbana e direito à cidade 
no Complexo do Alemão”, do 
Brics Policy Center, organi-
zação vinculada ao Instituto 
de Relações Internacionais 
da PUC-RJ. Os impactos da 
militarização da vida na favela 
são sentidos de forma dife-
rente dependendo do sexo do 
morador: 46,4% das mulheres 
entrevistadas disseram não se 
sentir seguras na comunida-
de por conta dos constantes 
tiroteios. Entre os homens, o 
percentual é 34,2%. A pesqui-
sa ouviu 163 pessoas.

“A diferença entre o índice 
de sensação de insegurança 
proporcional entre mulheres e 
homens é sintomático de como 
a sensação de (in)segurança, 
em um contexto de violência 
extrema, é atravessada por um 
corte de gênero signifi cativo, 
na qual as mulheres se sentem 
mais vulnerabilizadas que os 
homens”, diz a publicação. De 
acordo com o estudo, o ônibus 
é o meio de transporte mais 
utilizado pelos moradores do 
Complexo do Alemão para o 
acesso à cidade: 52,2% dos 
entrevistados responderam 
que utilizam ônibus; 12,4% 

46,4% das mulheres entrevistadas disseram não se sentir 
seguras na comunidade.

O número de mortes registra-
das no Brasil entre 2006 e 2016 
aumentou em 24,7%. Em 2006, 
foram contabilizadas 1.019.393 
mortes e, no ano passado, 
1.270.898. Houve redução ex-
pressiva da mortalidade até os 14 
anos e aumento nas idades mais 
avançadas, em especial acima 
dos 50 anos, refl exo do envelhe-
cimento populacional. Os dados 
constam da pesquisa Estatísticas 
do Registro Civil 2016 do IBGE, 
divulgada na terça-feira (14).

Em 1976, os óbitos de menores 
de 1 ano e de menores de 5 anos 
representavam 27,8% e 34,7% 
do total, respectivamente. Após 
40 anos, os avanços nas condi-
ções de saneamento básico, na 
distribuição de medicamentos e 
no aperfeiçoamento de vacinas 
e de outros meios de medicina 
preventiva permitiram que os 
óbitos dos menores de 1 ano 

Mais da metade das mortes é 
proveniente da população

com mais de 65 anos.

Contratos da Caixa na área 
de tecnologia da informação, 
que totalizam mais de R$ 385 
milhões, estão sendo investiga-
dos pela Polícia Federal (PF) 
sob suspeita de irregularidades. 
A Operação Backbone cumpriu 
dez mandados judiciais de 
busca e apreensão em Brasí-
lia. As empresas de tecnologia 
da informação “repassavam 
os valores indevidos para a 
empresa de consultoria por 
meio de contratos de presta-
ção de serviços, em princípio, 
inexistentes”. As investigações 
indicam que parte dos valores 
recebidos era “distribuída pela 
empresa de consultoria para os 
demais membros da organiza-
ção criminosa”.

Para justifi car o acréscimo 
patrimonial, “os empregados da 
Caixa e o sócio administrador 
da empresa de consultoria ce-
lebravam contratos de compra 
e venda de imóveis, viabilizando 
assim o branqueamento de 
capitais”, disse a PF. A organi-

zação criminosa seria formada 
por empregados da Caixa, em-
presários da área de tecnologia 
da informação e uma empresa 
de consultoria pertencente a 
um ex-empregado do banco. 
As investigações mostram que 
empregados da Caixa e o sócio 
administrador da empresa de 
consultoria “receberam van-
tagens indevidas” repassadas 
pelas empresas. 

A Caixa, por meio de nota, 
esclareceu que “forneceu 
informações e documentos, 
previamente à defl agração da 
Operação Backbone, contri-
buindo para a apuração dos 
fatos”. Informou ainda “que 
não houve busca e apreensão 
em suas dependências e que 
continua prestando irrestrita 
colaboração com a Polícia Fe-
deral”. O nome da operação, 
Backbone, é uma expressão 
que, na área da informática, faz 
referência à espinha dorsal de 
um sistema de rede de compu-
tadores (ABr).

Projeto eleva 
pena para 
transporte 
clandestino de 
passageiros

A Câmara analisa proposta 
que aumenta a pena por trans-
porte clandestino de passagei-
ros. O texto é de autoria do se-
nador Acir Gurgacz (PDT-RO). 
O projeto altera o Código de 
Trânsito Brasileiro para tratar 
de forma diferente as infrações 
pelo transporte irregular de 
pessoas e de bens. Atualmente, 
as duas modalidades de trans-
porte clandestino são classi-
fi cadas como infração média, 
punidas com multa, apreensão 
e remoção do veículo. 

Além de fazer uma separação, 
o projeto altera a punição es-
tabelecida para cada uma das 
infrações. No caso do transpor-
te não licenciado de pessoas, a 
infração passa de média a gra-
víssima. O motorista ainda pode 
ter suspenso o direito de dirigir 
e o recolhimento da habilitação. 
Quando o transporte irregular 
for de bens, permanecem a 
classifi cação da infração como 
média e a penalidade de multa. 

O texto elimina, entretanto, 
a previsão de apreensão do 
veículo, substituindo a remo-
ção pela retenção. A proposta 
será analisada pelas comissões 
de Viação e Transportes; e de 
Constituição e Justiça. Depois, 
segue para apreciação do Ple-
nário (Ag.Câmara).
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Cerca de 205 milhões de mulheres 
têm diabetes no mundo, alerta OMS

No Dia Mundial do Diabetes, lembrado na terça-feira (14), a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
alertou que cerca de 8% das mulheres - ou 205 milhões - vivem com diabetes em todo o mundo

a doença. Já o tipo 2 é quando 
o organismo não consegue usar 
adequadamente a insulina que 
produz, ou não produz insulina 
sufi ciente para controlar a taxa 
de açúcar no sangue. Esse tipo 
é causado principalmente pela 
obesidade. Cerca de 90% das 
pessoas com diabetes têm o tipo 2.

Segundo Márcio Krakauer, 
cerca de 70% das pessoas 
podem prevenir o tipo 2 da 
doença. “A prevenção é por 
mudança de estilo de vida, foco 
na perda de peso, na atividade 
física e na boa alimentação para 
que se possa reduzir o risco”, 
explicou. O especialista alertou 
ainda que metade das pessoas 
que têm diabetes não sabe que 
tem. “Quando a glicose está 
alta por muitos anos, podem 
aparecer alguns poucos sin-
tomas, como excesso de sede, 
aumento do apetite, perda de 
peso, infecções urinárias. São 
sintomas mais tardios” (ABr).

aumenta o risco de aborto e má 
formação do bebê e morte das 
mães. Com o tratamento, essas 
complicações são completa-
mente evitáveis”, disse.

No mundo, 422 milhões de 
adultos têm diabetes, que é 
responsável por 1,6 milhão de 

mortes a cada ano. São dois os 
tipos de diabetes. O tipo 1 é uma 
doença autoimune, quando pouca 
insulina é liberada para o corpo 
e a glicose fi ca no sangue, em 
vez de ser usada como energia. 
Esse tipo se concentra entre 5% 
e 10% do total de pessoas com 

Mulheres se sentem menos seguras 
no Complexo do Alemão, diz estudo

usam mototáxi; 12% kombi; 
10% carro; 7,2% metrô ou trem; 
4,3% moto; 1% bicicleta e 1% 
anda a pé.

Apesar de ser o meio de trans-
porte mais utilizado, 29,1% dos 
entrevistados afi rmaram ser o 
ônibus de péssima qualidade; 
17,28% disseram ter uma qua-
lidade ruim; 34,57% responde-
ram ser regular; 16,67%, boa 
e apenas 2,47% disseram ser 
ótima. Com a reestruturação 
de algumas linhas que ligavam 
a zona norte à zona sul do Rio, 
muitos ônibus que passavam 
nas adjacências do Complexo 
do Alemão mudaram de rota 
e não chegam até a zona sul, 
fazendo com que o morador 
tenha que pegar mais de um 
ônibus para chegar a essa região 
da cidade.

“Em outras palavras, mais 
da metade dos entrevistados 
têm um acesso ao serviço 
público de transporte cada 
vez mais precarizado, o que 
contribui para restringir 
não só a qualidade destes 
serviços, mas, sobretudo, a 
qualidade do seu acesso à 
cidade do Rio de Janeiro”, 
aponta o texto. Ao serem 
perguntados sobre o meio de 
se locomoverem dentro do 
Complexo do Alemão, 47,8% 
dos entrevistados afi rmaram 
andar a pé para ir de um lu-
gar ao outro da comunidade; 
31,3% disseram utilizar mo-
totáxi; 9,3% afi rmaram usar 
kombi; 3,8% utilizam carro 
próprio; outros 3,8% usam 
bicicleta; 0,5% moto e 3,3% 
não responderam (ABr). 

PF investiga grupo criminoso 
que fraudava a Caixa

Número de mortes aumentou 
24,7% em dez anos no Brasil

No ano passado, esse percentual 
alcançou 58,5%. Em 2016, um 
homem de 20 anos tinha 11 vezes 
mais chance de não completar os 
25 anos do que uma mulher se 
a causa da morte fosse externa 
(homicídio, suicídio, acidentes de 
trânsito, afogamentos e quedas 
acidentais). O índice cresceu 
141,3% nesse período de 40 
anos – em 1976, este índice era 
de 4,6 vezes.

Para os homens, o volume de 
óbitos aumenta signifi cativamen-
te para quem tem idade de 15 a 
39 anos, em função das causas 
violentas que afetam com maior 
intensidade este contingente 
populacional. Se forem consi-
derados somente os óbitos por 
causas naturais no grupo de 20 a 
24 anos, um homem de 20 anos 
teria 2,2 vezes mais chance de não 
completar os 25 anos do que uma 
mulher na mesma idade (ABr).

fi cassem em 2,4% e o de menores 
de 5 anos, em 2,9%.

Há quatro décadas, as mortes 
de pessoas com mais de 65 anos 
correspondiam a 29,1% do total. 
A partir de 2006, mais da meta-
de das mortes é proveniente da 
população com mais de 65 anos. 
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A - Trabalhos Acadêmicos 
O Prêmio Professor Hilário Franco é um concurso de  trabalhos acadê-
micos na área Contábil, promovido pelo Sindcont-SP, que está com as 
inscrições abertas. Os estudos e monografi as produzidos pelos estudantes 
de graduação em Ciências Contábeis podem ser apresentados de forma 
individual ou em grupo. O prêmio visa incentivar os estudantes a se de-
dicaram à pesquisa de cunho prático, científi co e acadêmico e, ao mesmo 
tempo, garantir a excelência da profi ssão no futuro. Por isso, os cinco 
melhores trabalhos serão premiados. Para participar é simples, basta 
conferir o regulamento em: (http://www.sindcontsp.org.br/uploads/fi les/
regulamento_pr%C3%AAmio_professor_hil%C3%A1rio_franco_2017.
pdf), e mãos à obra.

B - Seminário sobre o STJ 
Nos próximos dias 23 e 24, a Associação dos Advogados de São Paulo 
realiza, em sua sede (Rua Álvares Penteado, 151 – Centro) o 8º Seminário 
sobre o STJ. O evento contará com a participação de sete ministros da 
Corte (Jorge Mussi, Sebastião Reis Júnior, Humberto Martins, Mauro 
Campbell Marques, Raul Araújo Filho, Ricardo Villas Bôas Cueva e 
Luis Felipe Salomão). No primeiro dia (quinta-feira), às 19h, acontece 
a solenidade de abertura, seguida das palestras dos ministros Jorge 
Mussi e  Sebastião Reis Júnior. Os ministros Humberto Martins, Mauro 
Campbell Marques, Raul Araújo Filho, Ricardo Villas Bôas Cueva e Luis 
Felipe Salomão serão expositores nos painéis no segundo dia (sexta), 
a  partir das 9h. Mais informações: (11) 3291-9200 ou (www.aasp.org.
br/educacional/cursos).

C - Inteligência Emocional
A Febracis Coaching Integral Sistêmico abriu as inscrições para o maior 
treinamento de inteligência emocional da América Latina, o Método CIS, 
que acontece entre os dias 19 e 21 de janeiro, no Riocentro, e já está 
com as inscrições abertas pelo site: (http://febra.me/ingresso-mcis-186). 
O curso, que comtempla três dias de imersão e já impactou mais de 
300 mil vidas, foi desenvolvido para ajudar pessoas a superarem suas 
próprias barreiras internas e alcançarem todo o seu potencial. Voltado 
para todos os públicos, o evento é uma experiência única na busca pelo 
autodesenvolvimento orientado para metas. O treinamento é orientado 
na metodologia criada por Paulo Vieira, PhD em Business Administration 
e autor do best-seller “O Poder da Ação”. 

D - Project Management 
A FGV lança o primeiro Doutorado Internacional com enfoque em Gestão 
de Projetos, com aulas no Brasil e na Europa. O curso começa em janeiro 
e é voltado para quem quer manter suas atividades profi ssionais. A ideia 
é formar profi ssionais de alto nível, capazes de desenvolver capacidades 
e habilidades necessárias para que atuem como gerentes de projetos 
de qualquer natureza e complexidade; prover conhecimentos práticos 
sobre as ferramentas e técnicas de planejamento, programação e con-
trole de projetos. O programa integra a teoria e as questões comerciais 
reais, permitindo que os participantes dominem a pesquisa aplicada, 
para que eles possam tomar decisões de gestão e de negócios sólidas. 
Interessados devem enviar e-mail para (gerint@fgv.br) e/ou (raphael.
albergarias@fgv.br).

E - Ética nos Negócios 
Palestrantes como Clóvis de Barros Filho, Mário Sérgio Cortella e Clara 
Dias estarão reunidos no próximo dia 24 (sexta-feira), no WTC em São 
Paulo, para discutir a importância da conduta ética no trabalho. O even-
to, promovido pelo escritório Espaço Ética, será o primeiro encontro a 
discutir o assunto de forma ampla e profunda, sendo abordado tanto por 
executivos especialistas, quanto por acadêmicos. A expectativa é a de 
receber aproximadamente 500 pessoas interessadas em discutir como 
a ética infl uencia nas decisões, em especial no ambiente de trabalho. 
O foco é atingir grupos de empresas, pois em conjunto é possível im-
plantar mudanças diárias para a melhor convivência e relacionamento. 
Interessados poderão obter mais informações pelo site (http://www.
espacoetica.com.br/encontro) ou pelo tel. (11) 3661-7532.

F - Farmácia com Desconto
Quando pensamos em Black Friday, a primeira imagem que vem à 
cabeça geralmente é a de grandes redes de eletrodomésticos. Entre-
tanto, o segmento de farmácias vem marcando sua presença: em 2016 
o faturamento do dia duplicou. Por meio da plataforma de comparação 
de preços Cliquefarma (www.cliquefarma.com.br), produtos serão en-
contrados com descontos de até 50% não só na sexta-feira, mas durante 
a proximo semana, do dia 20 até 26. Os produtos se concentram em 
todas as categorias, desde perfumaria até medicamentos, passando por 
higiene pessoal. A empresa não realiza vendas, mas sim redireciona para 
os e-commerces de suas mais de 50 farmácias parceiras que entregam 
em todo o Brasil. 

G - Logística Reversa
A Escola de Administração de Empresas da FGV realizar no próximo dia 
30, a partir das 8h30, um seminário com empresários e acadêmicos para 
debater o panorama atual da logística reversa no Brasil frente às novas 
regulamentações e também como fator de diferencial de mercado. A 
Logística Reversa ainda é um desafi o. Os fabricantes de um determinado 
produto têm que prever como será a devolução e a reciclagem. Para fazer 
logística reversa você precisa se especializar, conhecer o processo inteiro, 
e oferecer uma solução que traga benefícios ao seu cliente. O seminário 
é voltado para gestores de logística, supply chain e associações setoriais 
e executivos de empresas/organizações interessados no tema gestão de 
resíduos e logística reversa. Informações e inscrições: (celog@fgv.br).

H - Plantas Daninhas
A Bayer está entre as cem empresas mais inovadoras do mercado apresenta-
das no IT Fórum Expo 2017. A empresa fi cou em primeiro lugar na categoria 
Indústria Química, Petroquímica, Óleo e Gás, e foi a segunda colocada no 
ranking geral do prêmio As 100+ Inovadoras no Uso de TI, um estudo pro-
movido pela IT Mídia em parceria com a PricewaterhouseCoopers. O case 
apresentado foi o WeedScout, aplicativo que reconhece plantas daninhas, 
desenvolvido pela equipe de Digital Farming da divisão agrícola da empresa 
alemã. Para mais informações, acesse (www.agro.bayer.com.br).

I - Milho e Soja
A Safras & Mercado promove, nos próximos dias 22 e 23, o curso “Comer-
cialização de Milho e Soja - Como reduzir riscos na comercialização utili-
zando ferramentas globais”, apresentado por Paulo Molinari, especialista 
em Agrobusiness e no segmento de milho e carnes. O curso é fundamental 
para os empresários saberem lidar com as mudanças do mercado sem 
sofrer prejuízos, tratando de todas as variáveis que infl uenciam os preços 
internos e externos, dos fatores fundamentais e os técnicos. A abordagem 
sobre operações de Bolsa de Futuros, opções e análise técnica é o ponto 
diferenciado para os empresários do setor, os quais precisarão dispor 
deste avanço no seguimento de comercialização daqui para frente. Mais 
informações: (www.safras.com.br), tel. (11) 3053-2736. 

J - Conservação da Fauna 
Estão abertas as inscrições na seleção para o mestrado profi ssional do 
Programa de Pós-Graduação em Conservação da Fauna da UFSCar. São 
ofertadas 10 vagas para alunos regulares na ampla concorrência e seis 
vagas para candidatos graduados e que exerçam atividade profi ssional na 
área de Conservação Biológica. O programa tem duas linhas de pesquisa: 
Biologia da Conservação e Genética da Conservação; e Gestão e Manejo in 
situ e ex situ, e é uma iniciativa da parceria entre a UFSCar e a Fundação 
Parque Zoológico de São Paulo, com objetivo formar mestres profi ssionais 
habilitados para desenvolver atividades e trabalhos técnico-científi cos na 
área de conservação da biodiversidade animal, particularmente da fauna 
brasileira. Veja  detalhamentono site: (www.ppgcfau.ufscar.br).

A - Trabalhos Acadêmicos 
O Prêmio Professor Hilário Franco é um concurso de  trabalhos acadê-

D - Project Management 
A FGV lança o primeiro Doutorado Internacional com enfoque em Gestão 

Mercado em 
transformação

Em tempos de reforma 
trabalhista, vivemos, 
simultaneamente, um 
momento histórico de 
ruptura tecnológica em 
todos os setores

De acordo com pesquisa-
dores da Universidade 
de Oxford, no Reino 

Unido, mais de 32 profi ssões 
estão ameaçadas por robôs nos 
próximos 20 anos, após análise 
de 702 ocupações e estimativas 
das chances de automatização. 
A chamada Revolução Industrial 
4.0 traz uma série de novida-
des, com a internet das coisas, 
robotização, nanotecnologia, 
biotecnologia, computação na 
nuvem, inteligência artifi cial e 
big data, por exemplo. 

O mundo atual se desenvolve 
em uma velocidade alucinante e 
podemos dizer que o mercado de 
trabalho não será mais o mesmo 
como o conhecemos atualmen-
te. Quando a CLT do Brasil foi 
aprovada em 1943, e em vigor 
até hoje, não era possível sequer 
imaginar o dinamismo atual, nem 
o salto tecnológico mundial e a 
velocidade de processamento 
da informação. Toda revolução 
tecnológica já afeta as relações 
de trabalho nas últimas décadas. 

Esse fenômeno é mundial e 
as empresas brasileiras estão se 
adaptando a nova realidade. No 
entanto, mesmo com uma nova 
realidade se desenhando, o mer-
cado nacional sempre esbarra 
no modelo legal vigente, que se 
apresenta como um impeditivo 
para que as companhias tenham 
condições de competir no mer-
cado global, onde essas relações 
são mais fl exíveis e atualizadas 
ao mundo contemporâneo.

Considerando este cenário 
e com a reforma trabalhista, 
a partir de agora as empresas 
poderão adotar modelos mais 
fl exíveis na relação com os seus 
colaboradores. E isso envolve 
também a contratação de exe-
cutivos, considerando vários 
fatores, como a especialização 
do profi ssional, as exigências da 
oferta de demanda, o escopo mí-
nimo necessário para o alcance 
dos resultados almejados, entre 

outros. Dessa forma, em suma, 
nosso país, tanto por conta das 
inovações tecnológicas quanto 
pela repaginação das relações 
de trabalho, estará em um novo 
patamar. 

Neste novo contexto, será 
possível competirmos no ce-
nário mundial e evitarmos a 
exportação de empregos para 
outros países, que se adequaram 
a esta nova realidade com mais 
rapidez. É provável que a partir 
das recorrentes transformações, 
as contratações estejam muito 
mais baseadas em projetos 
pontuais, cujas premissas mais 
relevantes sejam embasadas 
pela expertise de cada executi-
vo ou profi ssional. A tendência 
é que esse modelo migre para 
uma remuneração atrelada a 
resultados, tornando a relação 
trabalhista mais objetiva.

A expectativa geral é que as 
mudanças trarão mais engaja-
mento e comprometimento em 
relação ao resultado esperado, 
tanto da empresa, quanto do 
profi ssional. A ideia de que o 
executivo e a companhia po-
derão negociar a melhor forma 
de remuneração tende a serem 
positivas para ambas as partes, 
uma vez que dentro de certas 
prerrogativas estipuladas na 
nova lei, o “negociado” poderá 
prevalecer sobre o legislado 
sendo um ponto de um novo 
aprendizado com muita cautela 
para as novas exigências legais 
e seus pontos de fl exibilização.

Enfi m, isso ajudará na preser-
vação de empregos e, de certa 
forma, em um modelo voltado 
para a meritocracia. Iniciaremos 
uma nova realidade que deman-
dará muito mais maturidade 
nas relações de trabalho entre 
empresas e empregados. Para 
nos adaptarmos a esse mercado 
em transformação é essencial 
estarmos atualizados, prepa-
rados e receptivos, buscando 
identifi car onde será possível 
agregarmos valor. 

Afi nal, a transformação con-
tínua do mercado é a grande 
certeza que temos.

 
(*) - Presidente Brasil e vice-presi-

dente América Latina na consultoria 
global Lee Hecht Harrison (LHH).

José Augusto Figueiredo (*)

A produção fi cou em 32,53 milhões de barris diários, o menor 
nível desde maio.

A correção tem impacto 
de 311 mil barris diários 
a menos no quarto tri-

mestre de 2017. Para a média 
do ano, a redução é de 50 mil 
barris diários, explicou a AIE 
em seu relatório mensal sobre 
o mercado de hidrocarbonetos.

Os autores do estudo indica-
ram que também levaram em 
consideração o encarecimento 
do preço do barril, que é de 
cerca de 20% desde o início 
de setembro. Isso signifi ca que 
o consumo médio de petróleo 
em 2017 será de 97,7 milhões 
de barris diários, 1,5 milhão 
de barris a mais que em 2016. 
Para 2018, a demanda fi cará em 
98,9 milhões de barris diários, 
um aumento de 1,3 milhões de 
barris em relação a este ano.  
O número indica uma redução 
de 190 mil barris em relação à 

Pesquisa revela que 
brasileiro é generoso e 
doa para se sentir bem

O brasileiro é generoso e se sente 
bem ao exercer a generosidade. A 
pesquisa Country Giving Report 
Brasil, feita pela Charities Aid Foun-
dation, instituição ligada à caridade 
sediada no Reino Unido, revela que 
68% dos brasileiros fi zeram alguma 
doação em dinheiro no último ano e 
metade deles foi movida pelo desejo 
de bem-estar pessoal. O levantamen-
to ouviu 1.313 maiores de 18 anos 
com acesso à internet distribuídos 
por todo o país.

“Os brasileiros estão engajados nas 
causas sociais e dispostos a contribuir 
para a solução de problemas”, disse 
Paula Fabiani, diretora-presidente do 
Instituto para o Desenvolvimento do 
Investimento Social (Idis), voltado ao 
apoio ao investidor social e que foi res-
ponsável pela realização na pesquisa 
no Brasil. Cada doador desembolsou 
em média R$ 250 nos últimos doze 
meses. Se entre os que ganham mais 
os valores doados são maiores, quem 
tem rendimento menor fez doações 
proporcionalmente mais generosas.

Em outras palavras, na faixa dos 
que recebem mais de R$ 100 mil ao 
ano, a média doada foi de R$ 352, 
enquanto aqueles cuja renda é inferior 
a R$ 10 mil anuais doaram R$ 120 em 
média. Este ano o levantamento não 
avaliou o montante total doado pelos 
brasileiros, mas a pesquisa anterior, 
realizada um ano antes, chegou a 
R$ 13,7 bilhões. Quase metade dos 
doadores (49%) declarou ter doado 
para organizações religiosas, tanto 
para as igrejas diretamente quanto 
para projetos desenvolvidos por elas. 
Em seguida, aparecem doações a 
trabalhos dirigidos às crianças (42%) 
e aos pobres (28%) (ABr).

Vendas do varejo aumentaram 0,5% de agosto para setembro, 
depois de recuo de 0,4%.

De agosto para setembro, as 
vendas do comércio varejista 
cresceram 0,5% no país. De 
julho para agosto, o comér-
cio havia recuado 0,4%. Os 
dados da Pesquisa Mensal de 
Comércio (PMC) foram divul-
gados no Rio de Janeiro, pelo 
IBGE. O comércio também 
teve altas de 0,1% na média 
móvel trimestral, de 6,4% na 
comparação com setembro de 
2016 e de 1,3% no acumulado 
de 2017. Em 12 meses, no 
entanto, o volume de vendas 
apresenta uma queda acumu-
lada de 0,6%.

De setembro para outubro, 
houve crescimento em cinco 
dos oito segmentos pesquisa-
dos pelo IBGE, com destaque 
para os artigos farmacêuticos, 
médicos, ortopédicos e de 
perfumaria (4,3%). Também 
tiveram alta os setores de 
outros artigos de uso pessoal 
e doméstico (2,9%), super-
mercados, produtos alimen-
tícios, bebidas e fumo (1%), 
equipamento e material para 
escritório, informática e co-
municação (0,9%) e tecidos, 
vestuário e calçados (0,2%).

Três atividades acusaram 
queda no volume de vendas: 
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Agência de energia reduz 
previsões sobre demanda

de petróleo em 2017 e 2018
A Agência Internacional da Energia (AIE) revisou para baixo suas previsões sobre a demanda global de 
petróleo em 2017 e em 2018 pelo aumento nos preços do barril e devido às temperaturas mais suaves 
que o habitual no começo do inverno no hemisfério norte

devido aos cortes aprovados e 
aplicados pela Opep. O grau de 
cumprimento dos acordos da 
Opep para equilibrar o mercado 
alcançou 96% em outubro (o 
maior número desde janeiro) e 
chega a 87% no somatório dos 
dez primeiros meses do ano.

Em outubro, a oferta da Opep 
foi reduzida em 80 mil barris 
diários, sobretudo, devido a 
Iraque, Argélia e Nigéria. A pro-
dução fi cou em 32,53 milhões 
de barris diários, o menor nível 
desde maio e 830 mil barris 
diários a menos que no mesmo 
mês do ano passado. No en-
tanto, fora da Opep a extração 
de petróleo está aumentando, 
essencialmente pelos Estados 
Unidos, A AIE calcula que esse 
crescimento será de 700 mil 
barris diários em 2017 e de 1,4 
milhão em 2018 (ABr/EFE).

previsão antecipada no relató-
rio do mês passado.

Pelo lado da oferta, a agência 
enfatizou que ela aumentou em 

100 mil barris diários em outu-
bro, para 97,5 milhões de barris, 
que são 470 mil barris a menos 
que no mesmo mês de 2016, 

Vendas do comércio cresceram 
0,5%, diz pesquisa do IBGE

combustíveis e lubrifi cantes 
(-0,7%), móveis e eletrodomés-
ticos (-0,7%) e livros, jornais, 
revistas e papelaria (-3,4%). 
Considerando-se também os 
setores de materiais de cons-
trução e de venda de peças e 
veículos, o chamado varejo am-
pliado, o volume de vendas teve 
alta de 1% na comparação com 
agosto. As vendas de materiais 
de construção avançaram 0,5%, 
enquanto os veículos, motos e 
peças recuaram 0,4%.

A receita nominal do co-
mércio varejista teve avanços 

nas comparações com agosto 
(1,1%), com setembro de 2016 
(4,5%), na média móvel tri-
mestral (0,4%), no acumulado 
do ano (2%) e no acumulado 
de 12 meses (2,2%). A receita 
nominal do varejo ampliado 
também anotou avanços em 
todos os tipos de compara-
ção: de agosto para setembro 
(1,3%), em relação a setem-
bro de 2016 (7%), na média 
móvel trimestral (0,6%), no 
acumulado do ano (2,8%) e 
no acumulado de 12 meses 
(1,8%) (ABr).

Associação das Radio Táxis de São Paulo - ARTASP
Convocação de Assembléia Geral Extraordinaria.

Nos termos do Estatuto Social vigente, através de seu Diretor-Presidente, convoca
todas suas associadas em condições de voto a comparecerem em Assembleia Geral
Extraordinária a ser realizada no dia 27 de novembro de 2017 (segunda-feira), para
melhor acomodação de suas associadas, na Rua Alfredo Xavier de Andrade, nº 84, sala
02, Butantã, CEP: 05596-030, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 14 horas
em primeira convocação com a presença de 1/3 das associadas efetivas ou em segunda
e última convocação, às 14:30h, com a presença de qualquer número das associadas
efetivas, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1)  Eleição de novos mem-
bros para exercício dos cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para
mandato de 02 anos. A forma e o prazo das inscrições das chapas concorrentes aos
cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal seguirá o disposto nos artigos 38/42
do estatuto social. Para efeito de “quorum” de instalação da Assembleia, a associação
é composta por 8 (oito) associadas. São Paulo, 15 de novembro de 2017.

Luis Domingos da Silva - Diretor-Presidente.
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O drama da 
produtividade baixa

Em abril de 2014, 
a revista The 
Economist afi rmou 
que “os brasileiros 
são gloriosamente 
improdutivos”

Essa declaração provo-
cou reações iradas nos 
meios políticos. Como 

sempre, pipocaram as declara-
ções bombásticas e as ofensas 
direcionadas à revista, em 
detrimento da análise técnica 
sobre o porquê da afi rmação. 
Na época, muito se falou so-
bre o tema, fi cando para as 
publicações especializadas as 
melhores análises fundadas 
na realidade e com base em 
métodos científi cos.

Produtividade é a quantida-
de de produto feita em uma 
hora de trabalho humano. 
Para o país como um todo, é o 
total do Produto Interno Bruto 
(PIB) dividido pela quantida-
de de horas trabalhadas pela 
população. Atualmente, a pro-
dutividade no Brasil não passa 
de US$ 12/hora, enquanto nos 
Estados Unidos é de US$ 56/
hora. Não é preciso sofi sticação 
matemática para saber que o 
padrão médio de bem-estar 
social por aqui equivale a um 
quinto dos EUA.

A pergunta insistente é: por 
que isso acontece? De forma 
simplifi cada, há quatro fatores 
essenciais que determinam 
o desempenho econômico: o 
capital físico, o capital humano, 
o conhecimento tecnológico e 
os recursos naturais. Embora 
haja interferências de outras 
variáveis, esses quatro fatores 
predominam na explicação da 
produtividade de um povo.

O capital físico pode ser 
defi nido como a soma da in-
fraestrutura física (estradas, 
ferrovias, portos, aeroportos, 
energia), infraestrutura em-
presarial (fazendas, fábricas, 
empresas comerciais, empre-
sas de serviços) e infraestru-
tura social (escolas, hospitais, 
prisões, instituições assisten-
ciais). 

O primeiro aspecto tem 
relação com o tamanho do 
capital físico à disposição da 
população, com a qualidade 

tecnológica do capital e com o 
estado de conservação de seus 
componentes. De saída, esta-
mos muito mal nesse quesito, 
e aí está uma parte substancial 
do problema.

O capital humano é o número 
de trabalhadores do país, seu 
grau de escolaridade, seu nível 
de qualifi cação profi ssional, 
sua ética profi ssional e sua 
disciplina na execução das 
tarefas. De novo não é preciso 
muita informação para enten-
der que o Brasil está longe de 
países como EUA, Canadá, 
Alemanha e Austrália. O capi-
tal humano brasileiro precisa 
melhorar em todos os aspectos 
aqui mencionados.

Bastaria a soma das de-
fi ciências desses dois fato-
res – capital físico e capital 
humano – para entender a 
quase totalidade do problema. 
Entretanto, surge no meio 
do drama o terceiro fator: o 
conhecimento tecnológico. É 
difícil quantifi car o tamanho 
do conhecimento tecnológico 
incorporado ao PIB, mas não é 
difícil compreender a diferen-
ça entre os países. 

Se fosse possível medir essa 
variável, facilmente veríamos 
que o conhecimento tecnoló-
gico incorporado no sistema 
produtivo brasileiro é pequeno 
na comparação com países 
desenvolvidos.

Quanto aos recursos natu-
rais, o quarto fator, o Brasil tem 
boa situação. Por esse fator, a 
nação podia ser desenvolvida. 
Ocorre que, juntos, aqueles 
três fatores anteriores são cla-
ramente precários, defi cientes 
e insufi cientes, jogam a pro-
dutividade no chão e mantêm 
o país na pobreza. Entre as 
causas dessa situação e da con-
sequente baixa produtividade 
estão a história do país, o tipo 
de colonização, os hábitos, a 
cultura, o nível educacional e 
o sistema político.

Sair da armadilha do atraso 
não é fácil, mas é possível. 

Tudo começa por mudança 
na estrutura política, na melho-
ria do corpo de leis e na reforma 
do sistema estatal.

(*) - Economista, é reitor da 
Universidade Positivo.

José Pio Martins (*)
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“Pedi ao secretário-geral 
que levante os projetos 
na área de segurança 

pública, não os projetos corpo-
rativistas que tem aqui dentro 
como aumento de salário, mas 
os projetos que benefi ciam a 
população afl ita”, ressaltou. 

O senador acrescentou que se 
for preciso fará uma semana de 
esforço concentrado para pau-
tas de segurança que possam 
ter parecer apresentado direito 
no plenário. Entre as pautas li-
gadas a economia, Eunício des-
tacou as MPs que irão alterar 
pontos da reforma trabalhista. 
Ele, que tem defendido que o 
governo envie menos MPs e 
mais projetos ao Congresso 
para a ‘melhor consolidação da 
democracia brasileira’, explicou 
que, nesse caso, apoia o envio 
do MPs para honrar um acordo 

Entre as pautas ligadas a economia, Eunício destacou as MPs 
que irão alterar pontos da reforma trabalhista.

A Comissão de Segurança 
Pública da Câmara aprovou a 
criação de uma política públi-
ca voltada para crimes contra 
animais. É o Sistema Federal 
de Proteção Animal (Sifepa) e 
a Delegacia Eletrônica de Pro-
teção Animal (Depa), criados 
pelo projeto do deputado Baleia 
Rossi (PMDB-SP). O Sifepa vai 
articular esforços do governo 
federal, estados e municípios 
na prevenção destes crimes. 
Já o Depa consistirá em um 
site na internet ou aplicativo 
para celulares que permitirá 
denúncias.

O relator, deputado Vinicius 
Carvalho (PRB-SP), defendeu 
a política nacional voltada 
para os animais. “Será uma 
importante ferramenta que 
permitirá diminuir o índice 
de abandono e de maus-tratos 
e prevenir outros atos que 
atentem contra a saúde e a 
vida animal”, argumentou. A 
investigação dos fatos caberá 
à autoridade competente. 
Assim, em caso de infração 
administrativa, o Ibama po-
derá instaurar processo ad-
ministrativo. Tratando-se de 
crime contra bens, serviços ou 
interesse da União, o fato será 
apurado pela PF e pelo MP. 

O relator, deputado Vinicius 
Carvalho, recomendou a 
aprovação da proposta.

A Comissão de Trabalho da 
Câmara aprovou proposta que 
estabelece multa para conces-
sionárias de serviços de energia 
elétrica, como a Light, no Rio de 
Janeiro, e a Eletropaulo, em São 
Paulo, por falhas na prestação do 
serviço ao consumidor fi nal. A 
versão aprovada é um substitu-
tivo do relator, deputado Felipe 
Bornier (PROS-RJ), ao projeto 
da deputada Mariana Carvalho 
(PSDB-RO). 

Em seu parecer, Bornier 
obrigou as concessionárias a 
indenizar qualquer prejuízo do 
cliente em razão de falha na 
distribuição de energia, inclusive 
o conserto ou a substituição de 
eletrodomésticos danifi cados. 
“A avaria de aparelhos e equipa-
mentos eletrônicos pode ocorrer 
instantaneamente, em virtude 
de súbita variação da corrente 
elétrica”, justifi cou o deputado. 

Também serão indenizados 
os danos relacionados a lucro 
cessante, caso em que, por 
exemplo, um comerciante deixa 
de vender por não ter energia em 
seu estabelecimento. Apesar de 
manter a indenização direta aos 
consumidores, o texto de Bornier 
restringe o alcance da proposta 
original e determina que a multa 
pelo corte no fornecimento seja 

Bornier apresentou 
substitutivo que prevê 

conserto ou substituição de 
eletrodomésticos danifi cados.

Combate à violência 
contra a mulher em 
bares e casas de 
show

A Comissão de Defesa dos 
Direitos da Mulher da Câmara 
aprovou o projeto do deputado 
Rômulo Gouveia (PSD-PB), 
que obriga bares e casas de 
show a manter empregado 
especialmente treinado para 
acompanhar mulheres que se 
sintam ameaçadas à delegacia 
ou posto policial mais próximos. 
Ainda pelo texto, as mulheres 
que identificarem qualquer 
risco a sua segurança devem 
solicitar a funcionário do esta-
belecimento que a acompanhe 
até o carro, ônibus ou metrô.

O autor se baseou em casos de 
mulheres que sofreram abuso 
sexual durante os chamados 
encontros “às cegas” marcados 
pela internet. Segundo o de-
putado, a presença de pessoal 
especializado para dar apoio à 
mulher, em locais de entreteni-
mento, pode ajudar a coibir o 
crime. O relator da proposta na 
comissão, deputado Diego Gar-
cia (PHS-PR), incluiu no proje-
to original a obrigatoriedade de 
locais de entretenimento terem 
banheiros de uso individual ou 
separados por sexo.

A medida é válida para todos 
os locais de entretenimento que 
reúnam grande número de pes-
soas como restaurantes, bares, 
boates e casas de show. A pro-
posta será analisada de forma 
conclusiva pelas comissões de 
Desenvolvimento Econômico; 
e Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

Distante dos grandes con-
fl itos internacionais, o Brasil 
tem a tarefa de proteger o 
meio ambiente, em especial a 
Amazônia, e os povos indíge-
nas. Para o general-de-brigada 
José Eustáquio Nogueira Gui-
marães, diretor do Centro 
de Estudos Estratégicos da 
Escola Superior de Guerra 
(ESG),”a abordagem inade-
quada desses temas pode 
evoluir para crises de grande 
apelo midiático mundial”. O 
general, ouvido pela Comissão 
de Defesa Nacional do Senado, 
também afi rmou que por estar 
afastado em termos geopolíti-
cos, o país tem a vantagem de 
poder ampliar sua base militar 
sem preocupar outros países. 

“O Brasil não é visto como 
ameaça. O Atlântico Sul é de 
pouco interesse estratégico 
e de baixa conflitividade 
internacional. A tendência 
de multipolaridade tende a 
tornar o mundo mais instá-
vel, e a crescente evolução 
do poder econômico exige 
correspondente fortaleci-
mento da capacidade militar 
do Brasil, a fi m de respaldar 
a tomada de decisão pelo 
governo brasileiro de forma 
soberana”, afi rmou.

Já Eduardo Marson Ferrei-
ra, presidente da Fundação 
Ezute — uma organização sem 
fi ns lucrativos especializada 
em soluções em tecnologia e 
gestão — disse que a indústria 

Diretor do Centro de Estudos Estratégicos da ESG,
general-de-brigada José Eustáquio Nogueira Guimarães.

O senador José Agripino 
(DEM-RN) reafirmou apoio 
à privatização da Eletrobras. 
Segundo ele, o Brasil está ‘ca-
rente, falido e necessitado de 
recursos’, e tal iniciativa vai ao 
encontro do que tem feito o 
mundo moderno.

“Por razões de ordem prag-
mática ou prática, sou favorável 
ao processo de privatização da 
Eletrobras como forma de a 
União, que não tem dinheiro 
para atender às provisões de 
energia elétrica ou às des-
pesas com educação, saúde, 
segurança, bem-estar social 
e habitação, dispor de capital 
para isso”, argumentou.

O senador aproveitou para 
chamar atenção sobre um 
problema pelo qual passa o Rio 
Grande do Norte, que é o maior 
produtor de energia eólica do 

Brasil. Segundo o parlamentar, 
o estado tem difi culdade de 
expandir sua produção por 
defi ciência de infraestrutura: 
“A energia elétrica produzida 
tem que entrar na linha de 
transmissão de alta tensão para 
ser distribuída pelo resto do 
Brasil. O Rio Grande do Norte 
tem muita energia e não tem 
linha de transmissão, porque 
as linhas existentes estão en-
tupidas, estão completamente 
ocupadas”, afi rmou.

Agripino ainda prometeu lutar 
juntamente com a bancada poti-
guar para ampliar as redes locais 
que permitam ao estado conti-
nuar expandindo sua produção. 
Ele previu que, em poucos anos,  
os ventos que chegam ao Rio 
Grande do Norte vão produzir 
energia equivalente a uma Itaipu 
(Ag.Senado).

Senador José Agripino (DEM-RN).

M
ar

co
s 

B
ra

nd
ão

/A
g.

Se
na

do
Vi

ní
ci

us
 L

ou
re

s/
A

g.
C

âm
ar

a

Ed
va

ld
o 

B
el

ita
rd

o/
A

g.
C

âm
ar

a

R
oq

ue
 d

e 
Sá

/A
g.

Se
na

do

Geraldo Magela/Ag.Senado

Eunício diz que priorizará propostas 
nas áreas de segurança e economia

Com um Congresso esvaziado esta semana, por causa do feriado, e a pouco mais de um mês para o 
recesso parlamentar, o presidente Senado, Eunício Oliveira, disse que a prioridade na pauta da Casa 
este ano serão os projetos na área de segurança pública e os que ajudem a economia do país

Maia. Ele havia dito que alterar 
a reforma trabalhista por meio 
de MPs é inconstitucional e 
traz insegurança jurídica aos 
trabalhadores. Maia insiste que 
as mudanças venham por meio 
de projeto de lei.

Já Eunício avalia que é ne-
cessária agilidade. “Esperamos 
quase 40 dias para a lei entrar 
em vigor e agora entra em vigor 
sem ninguém saber o que vai ser 
complementado. Um projeto 
vai demorar 120 dias, pode 
ser pautado pelo presidente da 
Câmara, pode ser pautado pelo 
presidente do Senado, ou não. 
A MP entra de imediato com 
seu efeito paralelo à lei que 
está sendo iniciada”, justifi cou, 
lembrando que empregadores 
estão esperando essas mudan-
ças para fazer novas contrata-
ções (ABr).

feito com parlamentares.
Em julho, para que senado-

res da base aliada apoiassem a 
proposta de reforma como foi 
aprovada na Câmara, o líder do 
governo no Senado, Romero 
Jucá (PMDB-RR), prometeu 

que o Palácio do Planalto envia-
ria uma MP para corrigir pontos 
que não tinham consenso. A 
expectativa é que as MPs. sejam 
enviadas ainda esta semana. 
No entanto, falta convencer o 
presidente da Câmara, Rodrigo 

Brasil precisa investir em defesa 
para garantir soberania

brasileira de defesa se insere um 
mundo de extrema volatilidade, 
com muita incerteza e comple-
xidade. Quanto à ocorrência de 
confl itos, Ferreira disse que a 
América Latina apresenta uma 
tendência completamente dife-
rente das diversas regiões do 
planeta. Em 2016, ressaltou, o 
mundo gastou US$ 1,7 trilhão 
em defesa, com a hegemonia 
dos Estados Unidos no setor 
— o Brasil respondeu por 1,4% 
desse montante.

Ferreira disse ainda que a dis-
cussão sobre competitividade 
na indústria bélica deve levar 
em conta o uso de tecnologias 
que barateiam o custo do lan-
çamento de satélites e dispen-
sam o uso comercial de bases 
militares como a de Alcântara, 
no Maranhão. O diretor do 

Departamento de Assuntos 
de Defesa e Segurança do 
Ministério das Relações Ex-
teriores, embaixador Nelson 
Antônio Tabajara de Oliveira, 
destacou que a insegurança 
atual aponta para um mundo 
de futuro incerto.

Oliveira ressaltou que a 
insegurança atinge os países 
internamente e também com-
promete a paz internacional. 
Ele também observou que a es-
tratégia global de segurança da 
Europa vai além de suas fron-
teiras, visto que o continente é 
alvo de ações terroristas e atrai 
um grande fl uxo de migrantes. 
A audiência pública interativa 
integrou o ciclo de debates ‘O 
Brasil e a Ordem Internacional: 
Estender pontes ou erguer 
barreiras?’ (Ag.Senado).

Privatização da Eletrobras 
vai ser boa para o país

Aprovada política 
pública contra

maus-tratos a animais

Indenização por corte 
no fornecimento

de energia

A delegacia virtual, segundo 
a proposta, será inserida dentro 
do portal do governo federal, 
com atalhos nos sites da PF, 
dos ministérios da Justiça e 
do Meio Ambiente e do Ibama. 
Estados e municípios defi nirão, 
em regulamento, os locais de 
hospedagem virtual da dele-
gacia eletrônica. Nos casos em 
que o estado já possuir uma 
delegacia, ela será integrada à 
Depa federal. A proposta trami-
ta em caráter conclusivo e será 
analisada ainda pelas comissões 
de Meio Ambiente; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

aplicada apenas nos casos em 
que a interrupção durar mais 
de duas horas em um período 
de 24h. 

Bornier sugeriu que a multa 
corresponda ao dobro do que 
pagaria o consumidor pelo perí-
odo que fi cou sem energia. Para 
chegar a esse valor, a empresa 
tomaria como base o consumo 
médio do ano anterior. Na prá-
tica, isso duplicaria o valor da 
indenização prevista no texto 
original. O substitutivo segue 
agora para análise conclusiva 
da Comissão de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).



Em tempos de 
humanização de 
processos, o conceito de 
economia colaborativa 
ganha mais força 
diariamente

De acordo com um es-
tudo elaborado pela 
IE Business School, 

em parceria com o Banco 
Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID) e o Ministério da 
Economia e Competitividade 
espanhol, o Brasil é líder na 
América Latina em iniciati-
vas colaborativas. Dentre as 
companhias analisadas, 32% 
foram fundadas em território 
nacional, número superior aos 
13% da Argentina e do México 
e do Peru, ambos com 11%.

As ações têm o intuito de apro-
ximar a sociedade, colocando-a 
como parte da solução de pro-
blemas políticos e sociais. Com 
a evolução da tecnologia e o 
crescente número de aparelhos 
conectados à internet os empre-
endedores passaram a perceber 
que é preciso contribuir com o 
entorno da sociedade e que a 
inovação pode ser a maior aliada.

O uso constante de Big Data, 
Inteligência Artificial (IA) e 
Internet das Coisas (IoT) apro-
xima as empresas das pessoas, 
desde a possibilidade de locação 
de um imóvel até a solicitação 
de um veículo particular, com 
motorista. Dessa maneira, a 
sociedade passa a atuar cada vez 
mais em conjunto, valorizando o 
acesso ao invés da posse.

Uma das maiores preocupa-
ções da população, governo e 
empresas é o elevado índice de 
criminalidade do país. Segundo 
a pesquisa Better Life Initiati-
ve, divulgada pela Organização 
para a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE), 
8% da população brasileira já 
foi vítima de assalto nos últimos 
12 meses. O número é o dobro 
da média mundial.

Acompanhando o ritmo di-
tado pelas inovações trazidas 

pela tecnologia, empresas 
buscam e desenvolvem cada 
vez mais ações em prol de um 
bem comum. É dessa forma 
que a economia colaborativa 
abriu caminho para soluções de 
segurança colaborativa. Nelas, 
a população pode contribuir 
ativamente para a redução dos 
índices de criminalidade por 
meio do uso de dispositivos 
conectados, que permitem, 
não só o monitoramento, mas 
a rápida execução de medidas. 
O uso da tecnologia em larga 
escala, visando colaborar com 
os cidadãos, compõe o con-
ceito de smart city (cidade 
inteligente).

Singapura (Ásia), Masdar 
(Abu Dhabi) e Songdo (Coreia 
do Sul) foram as três primeiras 
smart cities do mundo. Por de-
fi nição, são cidades evoluídas 
e tecnológicas, que aplicam 
o uso dessa inovação a favor 
da população, atuando com 
fontes renováveis de energia, 
água reutilizável, transporte 
sustentável e, claro, segurança 
colaborativa, proporcionada 
por meio de câmeras inteli-
gentes que são conectadas 
com plataformas na nuvem, 
possibilitando maior armaze-
namento e disponibilidade dos 
arquivos. No Brasil, o projeto 
Smart City Laguna pretende 
criar, no Ceará, a primeira 
cidade inteligente do país.

Cada vez mais empresas e 
governos se unem em benefí-
cio da sociedade. Projetos que 
visam a segurança colaborativa 
já são realidade e dependem do 
cidadão para seu pleno funciona-
mento. Para garantir um modelo 
sustentável, é preciso que o tripé 
da segurança seja defi nido e 
suportado em todos os lados. 

Dessa maneira, é possível 
transformar índices de vio-
lência em dados do passado, 
e não mais numa descrição de 
um presente alarmante. 

(*) - É Gerente de Negócios da 
Tecvoz, empresa de tecnologia 

referência no mercado de Circuito 
Fechado de TV (http://www.tecvoz.

com.br/website/).

A importância da parceria 
público-privada em prol

da segurança
Ricardo Luiz (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para
netjen@netjen.com.br

TEL: 3106-4171
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0024275-53.2013. 8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Rodrigo Sousa das Graças,
na forma da Lei, etc. Saber a Raquel Vaz Scarparo que União Social Camiliana lhe ajuizou ação
monitória da quantia de R$ 5.156,47, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais
firmado entre as partes e não foi cumprido. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida sua citação
por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito, além de efetuar o
pagamento de honorários advocatícios corresponden tes à 5% do valor da causa, ou embargue a ação.
Ficando advertido de que será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o pagamento no
prazo acima. Caso não efetue o pagamento no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de
pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de
SP, aos 12 de setembro de 2017.                                                                                                   (14 e 15)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0033661-71.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Silva e Souza,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Debora Cristina Sales Nunes RG Nº 35.107.760-1, CPF/MF Nº
224.225.128-79 que lhe foi proposta uma ação de Cumpri mento de Sentença por parte de Instituição
Educacional Professor Pasquale Cascino, alegando em síntese: foi deferida a sua INTIMAÇÃO por
edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 4.928,89 em Novembro de 2016, que deverá ser
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, sob pena de multa e Honorários Advocatícios de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo
oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 25 de outubro de 2017.       (14 e 15)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1048222-88.2014.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Silva e Souza,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Fernando Souza De Carvalho, RG 32.947.367-0, CPF/MF Nº
365.745.998-73, que nos autos da ação de Ordinária, requerida por, Instituição Educacional Professor
Pasquale Cascino lhe ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 3.303,98, referente ao contrato de
prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Estando a Ré em
lugar ignorado, foi deferida a Citação por Edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
pague o débito ou embargue a ação. Ficando advertida de que será nomeado curador especial em
caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 18 de outubro de 2017.                                                                          (14 e 15)

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 3ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia 
S.A. (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em primeira 
convocação, no dia 29 de novembro de 2017, às 14:30 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 
6º  andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
(i) aprovação para não manutenção, nos termos da cláusula 5.1, alínea “i”, subitem “ii”, do “Instrumento Particular de Escritura da 3ª (terceira) 
Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, 
em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A.”, celebrado em 11 de março de 2014 e posteriormente aditado, 
de índice de cobertura do serviço da dívida (“ICSD”), de, no mínimo, 1,2, apenas para a apuração que ocorrerá com base nas demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017; (ii) a descontratação de energia, no ambiente ACR, de até 
380 MW médios, com posterior celebração de novos CCEARs de 355 MW médios, com preços superiores aos contratos vigentes, de forma a 
garantir a receita contratada originalmente; (iii) a descontratação de energia de até 320 MW médios, para 2018, para fazer frente ao risco 
hidrológico; e (iv) a celebração, pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivo ao Contrato 
de Cessão Fiduciária, já anteriormente aditado, a fim de prever o disposto nos itens (ii) e (iii) acima. Caso a Assembleia Geral não se instale 
em primeira convocação, a mesma será realizada, em segunda convocação, no dia 08 de dezembro de 2017, às 14:30 horas, também na 
sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado 
de São Paulo. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia 
geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada debenturista 
e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos 
o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, 
nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, bem como o envio ao Agente Fiduciário no 
e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 14 de novembro de 2017. Roberto Junqueira 
Filho - Diretor Presidente.

1ª Vara da Família e Sucessões – Regional Jabaquara. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE CHIEKO SAITO, REQUERIDO POR 
SAMUEL SHIMICHI SAITO - PROCESSO Nº1003570-12.2016.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Fatima Cristina Ruppert Mazzo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 26/07/2017, foi decretada a 
INTERDIÇÃO de CHIEKO SAITO, RNE: W397978-5, CPF 762.899.828-34, declarando-a 
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado como CURADOR, 
em caráter DEFINITIVO, o Sr. Samuel Shimichi Saito, RG 16.477.620-5, CPF 149.126.528-06. O 
presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de setembro de 2017. 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0100768-47.2008.8.26.0100 ( USUC 05 ) O(A) Doutor(a) Cristina Inokuti, 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de de 
SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Adriana Doria Leandro Barata, José Barata de Oliveira Junior, Sergio Barata de 
Oliveira, Maria Neusa Barata Giansante, Ranilson Barata de Oliveira  ajuiz(ou)(aram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de dominio sobre o imóvel da Rua Venda da Esperança, 73, 
Capela do Socorro, São Paulo/SP, com área de 121,57m², contribuinte nº 093.062.0018-08, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação 
dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei. 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0070122-15.2012.8.26.0100 - 1500/12. /O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). VIVIAN LABRUNA 
CATAPANI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Jose Carlos Dias, Cleuza Francisca dos Santos 
Dias, Murilo Menegon, Vlademir Pozo Prado, Sonia Maria Pozo Prado, Carlos Pereira Dias, Zilda 
Gonzaga Dias, Jose da Cunha Junior e Delphina de Almeida Cunha, Benedito Prado Negreiros, 
Leonice Prates Prado Negreiros, Fauzi Andraus ou Fauzi Khalil Andraus, Guinar Calfat Andraus, 
Izilda Andraus Khair, Fouad Jose Khair, Andre Andraus, Maria Claudete Azer Maluf Andraus, 
Willian Andraus, Rene Chafic Haddad Andraus, Paulo de Tarso Santos, Maria Nilse Cunha Santos, 
Paulo, Cesar de Almeida Cunha, Maria Helena de Toledo Cunha, Joaquim Mauro Prado Negreiros, 
Alayde Ferraz Negreiros, Antonio Carlos de Paula Leite, Haydee Prado de Paula Leite, Annita de 
Castilho e Marcondes Cabral, Rosa Andraus, Mauro Menegon, Otacilio Yogui, Luiza Helena Cabral 
Chaves, Mariana Cabral Chaves, Cláudia Cabral Chaves, Fernando Cabral Chaves, Luiza Helena 
Cabral Chaves, Danton Castilho Cabral Filho, Antonio Carlos Chaves Cabral, Patrícia Castilho 
Cabral Campedelli, Alfredo Castilho Cabral Neto, Durval José de Castilho Cabral, Corina de 
Castilho e Marcondes Cabral, André Andraus, Willian Andraus, Rene Chafic Haddad Andraus, 
Beatriz Helena Andraus Cury, Maria Cristina Andraus Cury, Silvia Cury Chohfi, Lourenço Chohfy 
Filho, Marcia Cutait, Cecília Saraiva Menegon, Espólio de Moyzes Menegon, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Cleunice 
Oliveira Pinho ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel 
localizado na Rua Dr. Paulo Queiroz, 798, São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por  extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. 

 
6ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003273-
71.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ATX NOVA 
MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA- ME, CNPJ 16.803.248/0001- 20, que lhe foi proposta uma ação 
de Execução de Título Extrajudicial por parte de Imab Indústria Metalúrgica Ltda., requerendo em 
síntese: o pagamento do valor de R$ 2.247,00 (dois mil e duzentos e quarenta e sete reais), atualizado 
até janeiro/2017, referente à duplicata nº 083327-01, vencida em 15/01/2015, sem aceite e devidamente 
protestada pela exequente. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 (três) 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, hipótese em que a 
verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 (quinze) dias, embargue ou reconheça o crédito do 
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, 
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Não sendo contestada a ação, o réu será  
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao 
feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

FIVE8 2016 EMPREENDIMENTO  IMOBILIÁRIO S.A.
CNPJ/MF nº 24.693.172/0001-56 - NIRE 35.300.499.701

Extrato da Ata da AGE Realizada em 16 de Outubro de 2017
Data, hora e local:16/10/17, às 10hs, na sede social, na Rua Helena, 235, 1º andar, sala 27, Vila Olímpia,
São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: André Mouaccad; Secre-
tária: Karla Lorenzetti Maluly. Deliberações aprovadas por unanimidade: a. Aceitar a renúncia do Thiago
Bellini Motta Leomil, RG nº 29.414.663-5, SSP/SP, CPF/MF nº 279.374.248-18, ao cargo de Diretor da
Companhia, conforme Carta de Renúncia demonstrada no Anexo I, parte integrante e inseparável da pre-
sente Ata de AGE; e, b. Aprovar a eleição da Sra. Karla Lorenzetti Maluly, RG nº 21.184.399-4, SSP/SP,
CPF/MF nº 296.373.438-73, para o cargo de Diretora da Companhia, conforme termo de posse demonstra-
do no Anexo II, parte integrante e inseparável da presente Ata de AGE. Encerramento: Formalidade legal
registrada na JUCESP nº 508.826/17-2 em 10/11/17. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

EPT Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S/A
CNPJ - 60.730.645/0001-01 - NIRE 353.000.58861
Assembleia Geral Extraordinária - Convocação

O Conselho de Administração da EPT Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S/A, inscrita
no CNPJ sob nº 60.730.645/0001-01 e NIRE 353.000.58861, convoca os senhores acio-
nistas para a assembleia geral extraordinária a ser realizada no dia 24 de novembro de
2017 às 14.30hs na sede social na Avenida São José, nº 450, Ayrosa, CEP 06283-120,
Osasco/SP, a fim de deliberar a seguinte ordem do dia: a) Alienação de bens imóveis da
sociedade; b) Dissolução do Conselho de Administração; c) Reforma dos estatutos quan-
to ao objeto social; d) Outros assuntos de interesse geral da sociedade. Informamos que
os documentos pertinentes as matérias a serem debatidas na Assembleia Geral Extraor-
dinária encontram-se a disposição dos acionistas, na sede social da Companhia. Osasco,
14 de novembro de 2017. José Barbieri - Presidente do Conselho.              (15, 17 e 18)

Para Nelson Tatsui, Di-
retor-Técnico do Grupo 
Criogênesis e Hematolo-

gista do HC-FMUSP, a terapia 
celular é uma realidade e tem 
um futuro promissor: “em 1988, 
o professor Hal Broxmeyer fez 
o primeiro transplante usando 
o sangue de cordão umbilical 
e provou, já naquele ano, que 
pode ser usado com segurança 
em doenças oncohematoló-
gicas. 

Nos últimos anos, o campo 
da medicina regenerativa tem 
crescido de forma importante. 
Em virtude da falta de doador 
compatível, é imprescindível 
que a mãe considere a coleta 
de sangue de cordão umbilical 
para doação ou para guardar 
para própria família”, alerta o 
especialista. Apesar do tema 
ser recorrente, muitos questio-
namentos ainda surgem. 
 • Quais doenças podem ser 

tratadas com o sangue do 
cordão umbilical? -  Segun-
do a Fundação Parent’s Gui-
de to Cord Blood, o sangue 
do cordão umbilical vem 
apresentando importantes 
resultados clínicos para o 
tratamento de 80 tipos de 
doenças. Dentre as prin-
cipais estão a Leucemia, 
Talessemia e Linfomas. 
Além disso, muitas doenças 
encontram-se em estudo 
avançando, como Diabetes 
Tipo 1, doenças neurológi-
cas e, até mesmo, a Aids;

 • Como é feita a coleta do 
sangue do cordão umbi-

Dúvidas sobre a retirada
do sangue do cordão umbilical

No Brasil, assim como em todo o mundo, centros de pesquisa desenvolvem constantemente estudos 
sobre células-tronco

lical? - A coleta é rápida, 
dura em torno de cinco 
minutos, e sempre é reali-
zada imediatamente após 
o nascimento do bebê. “A 
drenagem do sangue do 
cordão umbilical é feita por 
meio de uma punção com 
agulha na veia umbilical 
e seu acondicionamento 
numa bolsa contendo an-
ticoagulante e nutriente. 
Todo o processo de coleta 
deve ser realizado com 
cuidados de esterilidade. O 
tempo de transporte entre 
a coleta e o processamento 
deve ser no máximo de 48 
horas”, explica o especia-
lista;  

 • Existe algum risco para a 
mãe ou para o bebê? - Não 
existe risco nenhum. A 
coleta é feita após com-
pleta separação do bebê 
da placenta. Além disso, a 
coleta somente é realizada 

em caso de parto sem inter-
corrência e com anuência 
do médico obstetra;

 • Qual a forma de arma-
zenamento? - No Brasil 
quem opta por armazenar 
o material em um Banco 
Público está doando sangue 
do cordão umbilical. Este 
material poderá ser utili-
zado por qualquer pessoa 
que necessitar. A doação 
corre sob sigilo e a família 
não poderá reivindicar a 
qualquer tempo o próprio 
sangue de cordão doado. 
No caso do Banco Priva-
do, somente a família terá 
acesso às células-tronco 
congeladas;

“Armazenar no Banco Pri-
vado é como ter um seguro 
biológico da sua família. Este 
procedimento é pago e custa, 
inicialmente, cerca de R$ 3 
mil. Anualmente, também é 
cobrada uma taxa de manuten-

ção da estocagem. Obviamen-
te, estes valores podem variar 
entre os bancos privados e 
aumentar devido aos custos 
relacionados a transporte”, 
esclarece Tatsui;
 • Quanto tempo o cordão 

pode fi car congelado? - Não 
há tempo máximo defi nido 
pela literatura. Há relatos 
que indicam unidades 
congeladas há aproximada-
mente 25 anos, que ainda 
demonstram viabilidade 
celular adequada;

 • Como os pacientes rece-
berão as células-tronco? 
- Após o tratamento qui-
mioterápico/radioterápico 
ou no preparo do paciente 
para o transplante, o san-
gue de cordão umbilical é 
descongelado e infundido 
na veia como se fosse uma 
transfusão de sangue.

Fonte e mais informações: 
(www.criogenesis.com.br).

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Rerratificação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão
Santo Antonio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, 
da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), por meio da presente rerratificação, informa que no Edital de Convocação publicado em 14 de novembro 
de 2017, na página 5 do Empresas & Negócios. Onde se lê: “aprovação para não manutenção, nos termos da cláusula 5.1, alínea “i”, subitem “ii”, 
do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária 
com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo Antônio 
Energia S.A.”, celebrado em 11 de março de 2014”. Leia-se: “aprovação para não manutenção, nos termos da cláusula 5.1, alínea “j”, subitem “ii”, 
do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária 
com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo Antônio 
Energia S.A.”, celebrado em 27 de dezembro de 2012”. Os demais termos não retificados pelo presente continuam de igual teor e forma. São Paulo, 
15 de novembro de 2017. Roberto Junqueira Filho - Diretor-Presidente.

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de 
Colocação, da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de 
Debenturistas, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 29 de novembro de 2017, às 10:00 horas, na sede da Emissora, localizada 
na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovação para não manutenção, nos termos da cláusula 5.1, alínea “j”, subitem “ii”, do “Instrumento 
Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia 
Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo Antônio Energia S.A.”, 
celebrado em 27 de dezembro de 2012 e posteriormente aditado, de Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (“ICSD”), de, no mínimo, 1,2, 
apenas para a apuração que ocorrerá com base nas demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de 
dezembro de 2017; (ii) a descontratação de energia, no ambiente ACR, de até 380 MW médios, com posterior celebração de novos CCEARs 
de 355 MW médios, com preços superiores aos contratos vigentes, de forma a garantir a receita contratada originalmente; (iii) a descontratação 
de energia de até 320 MW médios, para 2018, para fazer frente ao risco hidrológico; e (iv) a celebração, pela Pentágono S.A. Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária, já anteriormente aditado, a fim de prever o 
disposto nos itens (ii) e (iii) acima. Caso a Assembleia Geral não se instale em primeira convocação, a mesma será realizada, em segunda 
convocação, no dia 08 de dezembro de 2017, às 10:00 horas, também na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas,  
nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo. A comprovação da condição de Debenturista 
poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, 
extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de 
constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos 
documentos societários, na sede social da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, 
Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, 
em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 14 de novembro de 2017. Roberto Junqueira Filho - Diretor-Presidente.
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Especial

Roberto C. G. Castro/Jornal da USP

O livro traz fotografias em preto e branco de 34 obras arqui-
tetônicas na ordem cronológica em que esses monumentos 
surgiram, desde a Fortaleza de Santo Amaro da Barra 

Grande, no Guarujá, que começou a ser erguida em 1584, até o 
Auditório Beethoven, em Campinas, datado de 1976. Produzidas 
por 19 fotógrafos, as imagens são acompanhadas de textos que 
contam a história de cada edificação.

“A ideia é que as imagens e informações, como os cartões-
-postais de lugares não visitados, sejam mensagens a despertar 
a curiosidade, convites para que se desbravem os vestígios da 
cultura material paulista”, escreve na introdução a arquiteta 
Silvia Ferreira Santos Wolff, doutora pela FAU/USP, que atua na 
Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico da Secretaria 
de Cultura do Estado e leciona na FAU/Mackenzie.

Esse objetivo citado por Silvia – despertar a curiosidade – é 
facilmente atingido pelo livro. Tomem-se como exemplo o texto 
e a imagem referentes à mais antiga obra arquitetônica retratada 
na publicação – a Fortaleza da Barra, no Guarujá. Ao lado de uma 
foto que mostra uma das guaritas dessa fortificação militar tendo 
ao fundo a orla da cidade de Santos, um curto texto informa que 
a é o mais importante conjunto arquitetônico militar do Estado, o 
principal de um complexo de fortificações coloniais, construídas 
entre os 16  e 18, com o objetivo de proteger a região e garantir 
o domínio de Portugal sobre as terras da colônia.

“Destituída de sua função original em 1911, até o final dos 
anos 1960 foi utilizada pelo Exército como posto fiscal, depósito 
de materiais, presídio político, escola, local de aquartelamento, 
alojamento e sede náutica do Círculo Militar de Santos”, informa 
o livro, acrescentando que, hoje, o local é um museu histórico.

Igualmente instigantes são a foto e as informações sobre a 
Chácara do Visconde de Tremembé, em Taubaté, que remonta a 
1865. O lugar faz lembrar uma época em que, sustentados pela 
mão de obra escrava, os latifúndios de café dominavam o Vale 
do Paraíba e a província de São Paulo era governada por uma 
oligarquia rural formada por grandes fazendeiros com títulos de 
nobreza.

“O Visconde de Tremembé foi proprietário de fazendas, fun-
dador de uma casa bancária e sócio de uma firma comissária de 
café”, informa o livro, que traz foto do local. “Um homem rico 
e erudito, cuja biblioteca alimentou a imaginação de seu neto, 
o escritor paulista Monteiro Lobato.” Desde 1981, a Chácara do 
Visconde de Tremembé é sede do Museu Histórico, Folclórico e 
Pedagógico Monteiro Lobato.

Já entre as obras arquitetônicas instaladas na capital paulista, 
Vestígios da Memória destaca a Vila Penteado, na rua Maranhão, 
número 88, Higienópolis. Projetada pelo arquiteto sueco Carlos 
Ekman para ser utilizada como residência de Eglatina Álvares 
Penteado Prado – filha do conde Antônio Álvares Penteado -, 

A Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, em Guarujá, com a orla de Santos ao 
fundo.

A Chácara do Visconde de Tremembé, em Taubaté.

A Vila Penteado, no bairro de Higienópolis, na capital paulista.

Marcos Piffer Chico Ferreira
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A Catedral de Assis.

Mauricio Simonetti

O livro organizado por Ana Lúcia Queiroz e Márcia Zoet.

Reprodução

Livro 'Vestígios da Memória' mostra 
a riqueza da arquitetura paulista

Do litoral ao interior, o Estado de São Paulo possui uma imensa riqueza arquitetônica espalhada por seu 
território. É o que se constata ao folhear o recém-lançado livro 'Vestígios da Memória – Fotografias do Patrimônio 
Arquitetônico Paulista', organizado pela mestranda do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, Ana Lúcia Queiroz, 
em parceria com a fotógrafa Márcia Zoet

então recém-casada com o engenheiro Antonio Prado Júnior, 
ligado a uma das mais tradicionais famílias da cidade, a obra 
lançou o estilo art nouveau em São Paulo e hoje é considerada 
um dos seus mais representativos exemplares.

“Construída com mais de 60 cômodos, distribuídos em dois 

pavimentos ricamente decorados com pinturas, estátuas, mobi-
liário, vitrais e mármores europeus, ocupava um grande terreno 
com jardins, quadra de tênis, lago, cachoeira e horta”, descreve 
o livro. “Uma monumentalidade que exibia aos passantes e 
visitantes, no dia a dia ou em festas e recepções, os valores cul-
turais da alta burguesia cafeeira de São Paulo”. A residência de 
dona Eglatina foi utilizada pela família Penteado de 1903 a 1938, 
permaneceu desocupada por dez anos e em 1948 foi doada pelos 
herdeiros à USP, a fim de sediar a Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo (FAU). 

Templos religiosos também fazem parte do patrimônio ar-
quitetônico paulista, como mostra Vestígios da Memória. Um 
deles é a imponente Catedral de Assis. “Como na maioria das 
cidades brasileiras, o povoamento de Assis se iniciou em torno 
de uma Igreja Católica: uma capela de pau a pique coberta por 
sapé. Nesse mesmo local, lembrando a fundação da cidade, está 

erguida a catedral.” Em 1914, a Estrada de Ferro Sorocabana 
chegou a Assis, abrindo caminho para o café e dizimando o que 
restava dos povos nativos. 

Além da modernidade, os trilhos levaram à cidade a dinami-
zação da economia e novos católicos. “A capela de madeira que 
havia substituído a primeira construção de pau a pique já não 
representava nem comportava essa comunidade em constante 
crescimento.” A paróquia deu início, então, à construção de uma 
igreja maior, inaugurada em 1926.

Sobre o Auditório Beethoven, também conhecido como Caixa 
Acústica de Campinas – um dos equipamentos do Parque Por-
tugal, às margens da Lagoa do Taquaral -, Vestígios da Memória 
informa que ele foi concebido pelo arquiteto Igor Sresnewsky, 
especialista em acústica para teatros ao ar livre, que em seu 
projeto se inspirou no auditório do Parque Damrosch, em Nova 
York, e em estudos da acústica dos teatros da Grécia antiga. “O 
arquiteto inovou construindo bancos de concreto ressonantes, 
ou seja, ocos e com combinações variadas, permitindo a rever-
beração perfeita dos sons”.



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

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

São Paulo, quarta e quinta-feira, 15 e 16 de novembro de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br

Página 7

News@TI
Startup lança software para gestão de 
marcas e patentes

@O Ilupi, startup especializada em gestão online de marcas e 
patentes, lança software focado na gestão e monitoramento de 

ativos na área de propriedade intelectual. Com o Ilupi, startups e 
empresas pequeno porte terão uma alternativa digital, transparente 
e econômica. Os serviços prestados incluem desde o registro de mar-
cas, patentes e softwares junto ao Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial (INPI) até a vigilância do que foi registrado, recebendo 
atualizações automáticas de seus processos e de seus concorrentes. 
Além disso, os usuários contarão com o apoio de especialistas para 
atender as demandas do próprio INPI, tudo em uma única plataforma 
100% online, que proporciona agilidade nos processos, diminuição 
da burocracia e preços mais acessíveis (www.ilupi.com.br).

Apesar dos investimentos 
em segurança de dados se 
mostrarem cruciais para as 
empresas, como evidenciado 
pelos recentes cibertaques 
que sequestraram informa-
ções confi denciais de usuários 
ao redor mundo, as aplicações 
não são mais seguras hoje do 
que eram há uma década. É o 
que revela estudo produzido 
pela Veracode, líder mundial 
em segurança de softwares e 
recentemente adquirida pela 
CA Technologies, com 1.400 
empresas avaliadas. Pelo me-
nos uma falha foi encontrada 
nos testes iniciais de 77% dos 
apps analisados na pesquisa e 25% dos sites contém pelo menos 
uma vulnerabilidade grave.

O estudo ainda mostra que houve uma redução no índice 
de falhas em nove, das dez principais, vulnerabilidades dos 
aplicativos. No entanto, os números ainda devem preocupar 
companhias que utilizam algum serviço baseado em apps. A 
pesquisa identifi cou que 12% de todas as aplicações analisadas 
tinham ao menos uma falha grave.

"Ao longo de um ano, foram quase 250 bilhões de linhas de 
código analisadas. Vimos que os clientes têm priorizado a cor-
reção das falhas mais graves, mas mais de 50% das correções 
levaram mais de 90 dias para acontecer. Isso preocupa, porque a 
maioria dos ataques acontecem poucos dias depois da descoberta 
de uma falha", comenta Denyson Machado, vice-presidente de 
segurança para América Latina na CA Technologies.

Entre as dez principais falhas registradas, a primeira está 
relacionada a um dos maiores medos das corporações: proteção 
de dados. De acordo com a pesquisa da Veracode, falhas que 
geram vazamento de informação caíram 7% e hoje acontecem 
em 65,8% dos apps (em 2016, 72,1% dos apps apresentavam 
esse tipo de falha). Problemas de criptografi a, a segunda falha 
mais recorrente, também tiveram redução – de 65,9% para 
61,5% -, mas ainda ocupam a segunda posição das falhas mais 
frequentes. Fechando o top 3 está a qualidade do código – caindo 
de 61,7% para 56,2% dos apps testados.

Segundo os especialistas da CA Technologies, a queda no 
percentual das principais falhas não é resultado de uma melhora 

nos apps e nem deve ser tido 
como resultado de uma maior 
adoção de testes de código 
no processo de desenvolvi-
mento. "Os dados mostram 
que houve, na verdade, uma 
pulverização das falhas, com 
o aumento de outros tipos de 
problemas na produção dos 
apps", comenta Machado.

TESTES CONTÍNUOS
Cerca de 70% das aplica-

ções analisadas pela primeira 
vez não tiveram sucesso em 
passar por testes de OWASP 
(Projeto Aberto de Segurança 
em Aplicações Web), comuni-

dade online que cria e disponibiliza de forma gratuita artigos, 
metodologias, documentação, ferramentas e tecnologias no 
campo da segurança de aplicações web. 

"A pressa de entregar o produto ao mercado gera problemas 
durante o desenvolvimento do código e os aplicativos são en-
tregues com falhas de segurança. Os testes contínuos existem 
e estão disponíveis para que o desenvolvedor não cometa o 
erro de entregar um produto mal-acabado", afi rma João Fábio 
Valentin, VP de Solution Sales para DevOps da CA Technologies 
para América Latina.

Com resolução de problemas entre as fases de pré-produção 
e produção, a tendência de DevSecOps é confi rmada. Dos ser-
vidores web analisados, 25% continham ao menos uma vulne-
rabilidade crítica. Nesse caso, mesmo que o desenvolvedor não 
escreva nenhum código vulnerável, a insegurança do servidor 
em si compromete a segurança da aplicação. Além disso, mais 
de 18% das versões dos servidores analisados tinham mais de 
10 anos de lançamento. 

Apesar de 71%* das organizações brasileiras apontarem o uso 
de teste contínuo como essencial ou importante, somente 22% 
adotam esta prática de última geração, que permite executar 
testes com antecedência e com frequência, de forma automá-
tica e constante, no desenvolvimento de software e aplicações. 

--
* De acordo com o levantamento "Testes Contínuos como um 

elemento fundamental da empresa digital"

Vazamento de dados é principal falha de 
65,8% dos aplicativos web, diz pesquisa

Susan Biddle (*)

Porém, esta troca de informações contínua também re-
sultou em aumento no número de cibercriminosos que 
usam as instituições educacionais como alvo. Todas as 

informações trocadas, sejam elas dados pessoais de um aluno 
ou dados de pesquisas acadêmicas, devem ser protegidas para 
preservar a reputação institucional.

As faculdades e universidades geralmente têm ambientes 
com grande fl uxo de pessoas e são altamente colaborativas. 
Elas exigem acesso a vários recursos e publicações online para 
a realização de pesquisas, trabalhos acadêmicos ou preparação 
de aulas, além do acesso a vários aplicativos e programas para 
gravar, apresentar e compartilhar informações. Sem contar que, 
dependendo do instituto ou do departamento, a importância de 
acessar diferentes aplicativos e recursos varia signifi cativamente.

Além de ajudar a atender às necessidades acadêmicas, as 
equipes de TI de instituições de ensino superior também de-
vem construir uma rede sem fi o (WLAN) com capacidade de 
conectar todos os dispositivos que os alunos usam diariamente, 
como smart TVs, impressoras sem fi o, dispositivos móveis e 
muito mais.

A construção de uma rede sem fi o com a largura de banda 
e a capacidade de lidar com tráfego tão intenso e prioridades 
variáveis é um desafi o por si só. Não é difícil ver faculdades 
e universidades implementando centenas ou até milhares de 
pontos de acesso em seu campus para oferecer cobertura Wi-
-Fi ininterrupta.

Este desafi o de infraestrutura é ainda mais complicado quan-
do se trata de ameaças de segurança agora associadas a redes 
abertas em instituições de ensino superior. Hoje, as equipes 
de TI de universidades precisam construir infraestruturas de 
WLAN que oferecem conectividade forte, com poucas restrições 

Instituições de ensino superior 
são alvos de ciberataques
 A proliferação da conectividade em toda a rede global teve uma série de impactos positivos nas 
instituições de ensino superior graças aos avanços tecnológicos e ao crescente número de dispositivos 
conectados. De serviços da nuvem à tecnologia de Internet das Coisas (IoT), alunos e professores 
agora podem fi car conectados, mesmo fora da sala de aula, melhorando seu sistema de aprendizagem 
e suas pesquisas

e tempo de inatividade mínimo, além de protegerem os usuários 
e os dados das ameaças atuais em constante evolução.

As faculdades e universidades se tornaram alvos de grande 
valor para os cibercriminosos por causa dos tipos de dados 
que elas armazenam, que não são apenas informações sobre 
os alunos matriculados, pois incluem informações de saúde, 
fi nanceiras e pessoais de professores, funcionários, administra-
dores e até mesmo candidatos. Desde 2005, as instituições de 
ensino superior foram vítimas de 539 ataques, resultando em 
13 milhões de registros comprometidos. Outras instituições de 
ensino também correm risco de invasões, pois armazenam dados 
de propriedade intelectual de pesquisas originais realizadas em 
laboratórios ou outros centros de pesquisa.

As arquiteturas seguras levam em conta os desafi os de conecti-
vidade que atingem as universidades atualmente, como cobertura, 
confi abilidade e capacidade de fornecer acesso a um grande 
número de dispositivos pessoais, além de oferecerem soluções 
avançadas de cibersegurança. As instituições educacionais da 
América Latina já começaram a implementar com sucesso esse 
tipo de solução de acesso seguro, como a Escola San Ignacio de 
Loyola na Colômbia e o centro educacional IFB Certus no Peru.

O uso de tecnologia em campus universitário continua aumen-
tando à medida que os alunos se tornam mais dependentes de 
dispositivos e aplicativos conectados em suas vidas acadêmi-
cas e pessoais. Ao mesmo tempo, as universidades enfrentam 
ciberataques mais frequentes e sofi sticados de criminosos que 
procuram dados pessoais valiosos. As universidades têm que 
integrar seus protocolos de acesso e segurança de rede para 
fornecer escalabilidade e visibilidade e atender às necessidades 
dos alunos, protegendo-se das ciberameaças atuais e futuras.

Veja números adicionais no infográfi co ao lado.

(*) É Diretora de Marketing Sênior para o setor de educação da Fortinet.



Obras da exposição de Izabel Litieri. 

Refl exões

Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, quarta e quinta-feira, 15 e 16 de novembro de 2017

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

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

Esta quinta é o vigésimo nono dia da lunação. A Lua fi ca fora de curso até as 6h20 da manhã quando ingressa no signo de 
Escorpião deixando o dia mais introspectivo e intenso. Vênus em bom aspecto com Netuno aumenta a intimidade, a sensibili-
dade e a conexão entre todas as pessoas. Nas relações sociais em geral haverá mais empatia e compreensão.  Muita compaixão e 
expressão da solidariedade. As atividades artísticas e contemplativas estarão favorecidas. Muita generosidade e fortes emoções 
à noite com a conjunção da Lua com Júpiter.
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A Lua no signo de Escorpião deixa 
o dia mais introspectivo e intenso. 
Antes de agir compartilhe seus pro-
jetos e sonhos com seus familiares, 
mantendo a harmonia com eles neste 
dia mais negativo em que a opinião 
alheia pode ter pouco valor. Noite 
propícia para sentir-se revigorado. 
78/378 – Branco. 

Nesta quinta há possibilidade de mau 
humor e aborrecimentos, mas não 
deixe que os problemas o desanimem. 
É hora de controlar os excessos e não 
externar orgulho demasiado, sendo 
bastante reservado. No começo da 
noite fi que longe das provocações. 
79/379 – Azul. 

O lado emocional pode prejudicar al-
gum projeto no qual venhamos a nos 
aventurar. Mas a criatividade pode 
trazer o reconhecimento que deseja 
em suas atividades profi ssionais. 
Precisa sonhar e acreditar, agindo 
com segurança em suas conquistas 
amorosas. 21/821 – Branco. 

É bom controlar os excessos e não 
externar orgulho demasiado nas 
atitudes. Persiga um dos seus sonhos 
com boa vontade e fé e o realizará 
em breve. Na metade do dia tendem 
a surgir imprevistos que levam a 
interrupções forçadas aumentam o 
estresse. 02/402 – Cinza.

Precisa tomar cuidado para não 
deixar de lado as coisas práticas da 
vida. O momento valoriza muito a 
pesquisa, a investigação e a desco-
berta. Procure soluções concretas 
para o que deseja há muito tempo, 
evitando a preguiça e a inércia. 
85/485 – Vermelho.

Esteja preparado para uma grande 
mudança na vida. Tudo que seja 
fora do comum e inusitado deve 
atrair mais nesta quinta. Vênus em 
bom aspecto com Netuno aumenta 
a intimidade, a sensibilidade e a 
conexão com as pessoas. Nas rela-
ções sociais haverá mais empatia e 
compreensão. 26/926 – Verde.

Seu coração precisa ter alguém ao 
seu lado para ser feliz neste fi nal de 
ano, não deve fi car só. Você pode 
ter alguma difi culdade hoje, mas 
acredite, irá conseguir muito do que 
deseja. O mau humor pode provocar 
alguns problemas e aborrecimentos. 
74/364 – Cores escuras.

Precisa analisar as situações e tomar 
atitudes depois do aniversário. Este 
é um dia para reforçar os vínculos 
e levar adiante algum projeto no 
qual venhamos a nos aventurar. O 
momento é bom para o amor, os 
interesses econômicos e as viagens.  
92/492 – Branco. 

A falta de reconhecimento pode tirar 
a motivação, a ponto de se perguntar 
se todo o esforço realmente vale à 
pena. Neste período mais delicado 
do ano procure agir dentro da 
rotina. Haverá muita cooperação e 
dedicação aos necessitados neste 
dia em que se sentirá fortalecido. 
86/596 – Verde.

Reserve um tempo para se aprimorar 
e conhecer mais a fundo os assuntos 
que interessam. Deve ser bastante 
reservado ao dar opiniões ou querer 
o controle ao lidar com as pessoas.  
Estar bem informado sempre o leva 
a ser bem-sucedido para realizar 
grandes negócios. 81/381 – Azul.

Dedique mais atenção ao seu 
ambiente, aos amigos e à família. 
A Lua fora de curso até as seis da 
manhã o fará desanimar, mas poderá 
superar as difi culdades recebendo 
cooperação e dedicação de quem 
precisa. A tarde será ótima para 
comprar e vender. 43/343 – Verde.

Procure ser bastante reservado ao 
dar opiniões e querer o controle ao 
lidar com as pessoas. Final de ano em 
que começará a colher o resultado 
do que plantou nos últimos tempos. 
Existe chance de benefícios e re-
novação de sua vida material com 
uma promoção ou ganhos a mais. 
03/103 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 16 de Novembro de 2017. Dia de Santa Gertrudes, Santa 
Margarida da Escócia, São Elpídio, e Dia do Anjo Melahel, cuja virtude é a 
comunicação. Dia do Não Fumar. Hoje aniversaria o jornalista e apresen-
tador William Bonner que faz 54 anos, o ator André Gonçalves que nasceu 
em 1975 e a apresentadora e dançarina Carla Perez que chega aos 40 anos.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste dia e grau é extremamente apegado ao 
que considera “a sua verdade”, e por isso difi cilmente muda de opinião. 
Defende as suas ideias com uma intensidade e uma paixão admirável. 
Ponderado, sensível e amável. Tem momentos em que sente um excesso 
de confi ança. Em outros se sente inseguro e duvida de si mesmo. Com 
tanta preocupação com o mundo exterior, às vezes se descuida da vida 
pessoal e confunde a felicidade com a sensação de estar fazendo alguma 
coisa importante em prol de todos. O desafi o é encontrar o caminho da 
simplicidade e aprender a perceber e a dar valor as pequenas coisas.

Dicionário dos sonhos
BOCA – Representa o lar, a casa. Não poder abri-la, indica 
doença em família. Ter a boca ferida, cuidado com suas 
palavras, que podem compromete-lo. Números de sorte:  
10, 19, 33, 49 e 63.

Simpatias que funcionam
Para tirar o relacionamento da mesmice: Para começar, 
vamos precisar de um pires, mel, um pedaço pequeno de 
papel, um litro de água morna, um recipiente, açúcar e folhas 
bem frescas de manjericão. Comece escrevendo seu nome e 
o nome do parceiro no pedaço de papel. Dobre-o, colocando 
sobre o pires. Feito isso, derrame um pouco de mel por cima 
do papel, pensando na pessoa amada. Agora coloque o litro 
de água morna dentro do recipiente, adicionando também um 
pouco de açúcar e as folhas de manjericão.  Tome um banho 
e, após ele, jogue a mistura do recipiente da cabeça aos pés. 
Quando for secar o corpo com a toalha, faça de forma bem 
suave, pois ela não deve absorver toda a água do corpo. Deixe 
secar o máximo possível ao natural. Agora basta se arrumar e 
ir ao encontro do seu amor!  Caso vá recebe-lo em seu quarto 
e queira ainda dar mais uma apimentada, espalhe um pouco de 
canela pelo quarto dizendo “Que o amor encante meu amado”.
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Nota-musical
Já está disponível em todas as plataformas 

digitais o novo álbum de Roberto Menescal, 
“Bossa Nova Meets The Beatles”. Aos 80 anos, 
Menescal não abre mão de novas experiências 
e desafi os. O violão de Roberto Menescal viaja 
nas eternas melodias das composições de 
John Lennon, Paul McCartney e George Har-

rison com maestria. Seus acordes e arranjos 
foram fundamentais para o disco, idealizado 
e produzido por Carlos Coelho (guitarrista 
do grupo Biquini Cavadão). O repertório de 
11 faixas transita desde o primeiro compac-
to (“Love Me Do”) até os últimos registros 
da banda (“The Long and Winding Road”). 
O disco traz diversas participações. Andy 
Summers, do The Police, que já havia gra-
vado um disco com ele em 2011, fez um belo 

solo em “Yesterday”. Andy Timmons, outro 
grande guitarrista da nova geração, viaja na 
faixa “While My Guitar Gently Weeps”. Bruno 
Gouveia, cantor do Biquini Cavadão, faz dueto 
com Claudio em “She Loves You”. E, ainda, a 
banda nova-iorquina Bailen harmoniza com 
suas vozes a faixa “With A Little Help From 
My Friends”. Para ouvir, acesse:( https://
robertomenescal.lnk.to/BossaNovaMeets-
TheBeatlesPR). 

Comédia
A trama Colegas no Teatro 

narra a saga de três amigos 
cinéfi los, Márcio, Stallone e 
Aninha, que trabalham na 
videoteca do instituto onde 
moram. Certo dia, decidem 
fugir da instituição para 
tentar realizar seus sonhos, 
conhecer o mundo e sair do 
tédio daquele cotidiano em 
que vivem. Stallone quer 
ver o mar; Aninha, casar; e 
Márcio, voar. Para tal, eles 
partem em uma divertida 
jornada. Como se tudo fosse 
uma brincadeira, os amigos 
causam várias confusões, re-
produzindo as cenas famosas 
de seus fi lmes prediletos, e 
são até perseguidos pela polí-
cia. Com Adriana Mendonça, 
Daniel Dottori, Giulia Merigo, 
Ian Pereira, João Simões Jr e 
Ricardo Corte Real.

Serviço: Auditório MASP, Av. Paulis-
ta, 1578, Bela Vista, tel. 3149-5959. Sextas 
e sábados às 21h e aos domingos às 20h. 
Ingresso: R$ 50. Até 10/12.

O Natal Encantado da Cinderela.

O Natal encantado da 
Cinderela é um musical que 
reúne em uma só história, 
as principais princesas dos 
contos de fadas. Cinderela, 
Branca de Neve, Bela, Elsa 
e Anna, O príncipe Encan-
tado e o anão Zangado, 
se reúnem nesta mágica 
aventura. O Papai Noel foi 
congelado, resultado de um 
feitiço da Bruxa má e so-
mente com a união destes 
personagens será possível 

Dezessete obras da artista pontilhista 
Izabel Litieri são destaque na exposição 
‘Árvore da Vida’

Utilizando o pontilhismo como prin-
cipal forma de expressão, Izabel é 
reconhecida internacionalmente, com 

prêmios obtidos em importantes exposições 
em Florença, Roma, Paris, Nice e Lisboa. A 
artista paulistana faz de sua obra uma busca 
constante pelo equilíbrio junto às forças da 
natureza – árvores, pássaros, fl ores, paisagens, 
além de homenagear pintores essenciais para 
sua formação artística, como os franceses 
Georges Seurat e Claude Monet. Segundo a 
artista, o nome da exposição resume toda a 
sua trajetória de vida e arte.

Serviço: Espaço CauliArte, R. Lisboa, 548, Cerqueira César. De segunda 
a sábado das 10h às 19h. Entrada franca. Até 23/12.

Pontilhismo

Natal encantado da Cinderela 
salvar o espírito natalino, 
garantindo assim um natal 
especial para o reino en-
cantado e todas as crianças. 
Com Gabriella Tavares, 
Flavia Mercadante, Bianca 
Garcia, Reynaldo Sapucaia, 
Hebert Freitas, Ygor Sapu-
caia, Lili Helena, Fernanda 
Ortega, Rodrygo Biacchi e 
Ricardo Ocampos.

Serviço: Teatro Fernando Torres, R. 
Padre Estevão Pernet, 588, Tatuapé, tel. 
2227-1025. Sábados e domingos às 16h. 
Ingresso: R$ 50. Até 19/11.

Imagens: Reprodução
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Tudo passa
Neste dia de sua vida, que-
rido(a) amigo(a), acredito 
que Deus quer que você 
saiba, QUE HÁ COISAS 
PIORES na vida do que 
as que estão acontecendo 
neste momento para você. 
Se você não pensa assim, 
pegue um jornal. Se você não 
acredita em mim, converse 
com alguns amigos. Isto não 
é o fi m do mundo. Minha 
mãe costumava dizer, “Até 
isto passará.” Ela também 
costumava dizer, “Quando 
você tiver 90, o quão im-
portante você imagina que 
isto parecerá?”. Então, ela 
me aconselhava, “Dê a isto 
a mesma importância hoje.”
Eu só pensei em passar isso 
adiante...
Amor, Seu Amigo,

Neale Donald Walsch.



“Quem quer fazer 
algo encontra um 
meio, quem não quer 
fazer nada, arranja 
desculpas” - Provérbio 
árabe

Este artigo inspira-se em 
várias ideias de líderes 
e pessoas famosas. Seu 

objetivo é fornecer sugestões 
sobre como o Gestor de Vendas 
deve agir em tempos de crise.
 a) “Para começar, pare de 

falar e comece a fazer” 
(Walt Disney) - Fico 
impressionado com o 
número de pessoas 
que parece ter prazer 
em falar sobre crise. 
Elas reclamam de tudo 
e de todos, tem uma 
enorme facilidade para 
encontrar “culpados” 
e trocam dezenas de 
mensagens pessimistas 
pelas mídias sociais. 
Tudo isso é inútil. Não há 
dúvidas que a crise que 
vivemos hoje tem suas 
origens e motivações. 

Mas você não vai mudar 
nada simplesmente reclaman-
do. O importante é passar uma 
mensagem otimista para equi-
pe. Algo do tipo “não podemos 
ignorar a crise, mas vamos 
trabalhar mais e mais, que 
tudo fica mais fácil”. Também 
não adianta usar um linguajar 
otimista e não fazer nada mais. 
Arregace a manga, meta a mão 
na massa, visite mais clientes, 
prospecte mais intensamente, 
desenvolva novas habilidades 
negociais. Você vai ver que 
tudo vai ser mais fácil se agir 
assim.
 b) “Espíritos grandiosos 

sempre encontraram 
oposição violenta de 
mentes medíocres” (Al-
bert Einstein) - Tem 
gente que adora semear 
ventos para colher tem-
pestades. Como diz o 
prof. Marins, o mundo 
está claramente dividi-
do em duas categorias 
de pessoas: as que che-
garam aqui trazidos no 
bico da cegonha e as 
que vieram no bico do 
urubu. Se as pessoas ao 
seu redor só falam de 
coisas ruins, vou te dar 
um conselho: afaste-se 
delas. Pensamentos 
negativos atraem coi-
sas negativas. Simples 
assim. Fale de sucesso, 
festeje pequenas vitó-
rias, preserve o otimis-
mo. Isso fará com que 
sua equipe mantenha a 
confiança na sua própria 
capacidade de superar 
as adversidades. Lem-
bre que o primeiro passo 
para a vitória é acreditar 
nela.

 c) “Comece por fazer o 
que é necessário, depois 
faça o que é possível e 
em breve estará fazendo 
o que é impossível” (S. 
Francisco de Assis) - 
Por quantas crises você 
já passou? O que apren-
deu com elas? Será que 
você é realmente capaz 
de fazer o óbvio (no 
caso da área de vendas, 
planejar, implementar e 
controlar resultados)? 
A quantas anda a sua 
produtividade? Quanto 
tempo você perde nos 
“cafezinhos”, reclaman-
do do mundo e lamen-
tando as vendas que 
você ou sua equipe não 
fizeram? Que novidades 
você está levando para 
o mercado? Acredite, 
fazer essas coisas é mais 
do que possível.

Agora vamos falar do que 
parece impossível. Alguns 
acreditam que não dá mais 
para confiar em ninguém. Re-
centemente eu entrei em uma 
churrascaria em Caxias do Sul, 
almocei e, de repente, me dei 
conta que tinha esquecido a 
carteira no hotel. Preocupado 
e sem jeito, chamei o maitre 
e expliquei a ele o que tinha 
acontecido, oferecendo deixar 
meu celular e relógio em ga-
rantia até que fosse ao hotel 
pegar a carteira. Ele me olhou 

sorridente e disse “amigo, aqui 
não é o Rio de Janeiro. Vá 
tranquilo e se puder passar 
ainda hoje para pagar a conta, 
ótimo. Caso contrário, pague 
no dia em que estiver por estas 
bandas”. Aquilo reafirmou a 
inabalável fé que tenho no ser 
humano. Por maior que seja 
a crise, continuo acreditando 
nele.
 d) “O pessimista pede 

emprestado problemas; 
o otimista empresta en-
corajamento” (William 
Arthur Ward) - Coragem 
talvez seja uma das 
coisas que mais falta 
às pessoas nos dias de 
hoje. Basta entrar numa 
“rodinha” e rapidamen-
te você vai constatar 
que todos estão muito 
amedrontados. É medo 
de perder o emprego, 
de não ter dinheiro para 
pagar as contas, de não 
poder manter o filho no 
colégio particular e por 
aí vai. Isto também deve 
estar acontecendo com 
a sua equipe de vendas. 
Como gestor, você tem 
a obrigação de manter 
o otimismo e contagiar 
a todos com sua con-
fiança. Use mensagens 
animadoras, procure 
encontrar sempre o lado 
positivo das questões. 
Você verá que isso vai 
fazer toda a diferença.

 e) “Pessoas com metas 
triunfam porque sabem 
para onde vão. É tão sim-
ples como isso.” (Earl 
Nightingale) - Metas e 
objetivos são essenciais 
para o sucesso de um 
profissional da área 
comercial. Mas lembre-
se de que é preciso 
que sejam específicos, 
mensuráveis, atingíveis, 
realistas e corretamente 
definidos no tempo. 
Neste momento não há 
espaço para números 
“chutados”. É preciso 
dizer à equipe o que se 
espera dela e, princi-
palmente, delinear os 
caminhos necessários 
para chegar aonde se 
quer chegar. Lembre-se 
que nas crises é que os 
grandes líderes são pos-
tos a prova. Isso significa 
que é preciso estar o 
tempo todo no campo de 
batalha, orientando os 
exércitos para garantir 
a vitória.

 f) “Mostre-me um homem 
acomodado e eu mos-
tro-lhe um fracassa-
do” (Thomas Edison) 
- Trabalhar, trabalhar e 
trabalhar mais ainda. É 
isso que vai nos tirar da 
crise. Simples assim.

 g) “Deem-me seis horas 
para cortar uma árvore 
e eu gastarei a primeira 
hora a afiar o macha-
do”(Abraham Lincoln) 
- Adoro essa frase do 
presidente americano 
que libertou os escra-
vos. É isso mesmo. 
Não adianta começar a 
fazer as coisas sem se 
preparar para que elas 
deem certo. Acredito 
piamente que o segre-
do do sucesso é um só: 
planejamento. Quanto 
mais você planeja, mais 
rápida e melhor é a exe-
cução.

 h) “Obstáculos são as coi-
sas assustadoras que 
você encontra quando 
desvia os olhos do seu 
sonho” (Henry Ford) 
- Você quer ser bem su-
cedido? Quer progredir 
na vida? Quer ganhar di-
nheiro e ser respeitado 
por quem trabalha com 
você? Então acredite 
em si mesmo, invista no 
seu crescimento profis-
sional, encontre razões 
para fazer as coisas e, 
acima de tudo, continue 
a trabalhar cada vez 
mais. 

(*) - É coordenador acadêmico do 
MBA em Gestão Comercial da FGV, 

doutorando em Gestão de Negócios 
pela FGV/Rennes (França), 

consultor e palestrante.

O papel do líder 
em tempos de crise

JB Vilhena (*)

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci 

Roberto de Almeida - Oficial

O pretendente: JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS, solteiro, ajudante geral, natural do 
Campim Grosso - BA, nascido em 12/10/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, filho de João Alves dos Santos e de Luiza Aurea de Jesus Santos. A pretendente: 
LUCIANA ALVES CARVALHO, solteira, do lar, natural de São Paulo - SP, nascida em 
20/05/1976, residente e domiciliada Subdistrito - SP, filha de Diorande Carvalho e de 
Jandira Alves Carvalho.

O pretendente: ANSELMO CORDEIRO DOS SANTOS, solteiro, motofretista, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 30/10/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho 
de Olimpio Cordeiro dos Santos e de Maria das Dores Cordeiro. A pretendente: CARLA 
FERNANDA DA SILVA, solteira, atendente técnico nível I, natural de Umbuzeiro -PB, 
nascida em 01/03/1993, residente e domiciliada Subdistrito - SP, filha de José Fernando 
da Silva e de Maria das Dôres Freitas da Silva

O pretendente: ELIAS DA SILVA REIS, divorciado, contador, natural de São Paulo - SP, 
nascido em 02/05/1958, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Helvecio 
Araujo dos Reis e de Maria da Silva Reis. A pretendente: VALERIA DE CASTRO VILLAÇA 
OLIVA, viúva, aposentada, natural de Bragança Paulista - SP, nascida em 27/06/1967, 
residente e domiciliada Subdistrito - SP, filha de Olinda de Castro Penna.

O pretendente: CLEBER GOMES AGUILAR, solteiro, desempregado, natural de São 
Caetano do Sul - SP, nascido em 17/12/1991, residente e domiciliado neste Subdis-
trito - SP, filho de Clêni José Aguilar e de Ilma Maria Gomes Aguilar. A pretendente: 
GABRIELLA CRISTINA FERREIRA, solteira, do lar, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 21/04/1992, residente e domiciliada Subdistrito - SP, filha de Antonio Luiz Ferreira e 
de Rosa Maria de Oliveira.

O pretendente: MURILO ARRIGETO PEREZ, solteiro, promotor de justiça, natural de 
Descalvado - SP, nascido em 15/07/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
filho de Paulo Eduardo Perez e de Vera Lucia Arrigeto Perez. A pretendente: LARISSA 
MORETTI FRANCESCHINI, solteira,assistente jurídico, natural de Descalvado-SP, nascida 
em 21/11/1988, residente e domiciliada Subdistrito - SP, filha de José Luis Franceschini 
e de Telma Lucia Moretti Franceschini.

O pretendente: ANDERSON PEREIRA DE SOUZA SALAS SOARES, solteiro, gerente, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 16/09/1986, residente e domiciliado neste Subdis-
trito - SP, filho de Angelo Salas Soares e de Claudenilza Pereira de Souza. A pretendente: 
IRIS RODRIGUES SILVA, solteira, coordenadora financeiro, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 30/11/1992, residente e domiciliada na Liberdade, São Paulo - SP, filha de 
Antonio João da Silva e de Teresa Rodrigues Amaro.

O pretendente: FRANCISCO JOSÉ FERNANDEZ ALVAREZ CASTELLANOS, viúvo, 
engenheiro, natural de Murcia, Espanha, nascido em 20/03/1940, residente e domiciliado 
na Espanha, filho de José e Maria Victoria. A pretendente: CLEIDE BATISTA DE OLI-
VEIRA, solteira, técnica em radiologia médica, natural de Guajará-Mirim - RO, nascida 
em 20/08/1970, residente e domiciliada Subdistrito - SP, filha de Miguel Batista Honorio 
e de Julia Batista de Oliveira.

O pretendente: EUI JIN CHOI, solteiro, evangelista, natural da Coréia do Sul, nascido em 
15/07/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Choon Guen Choi e de 
Jeong Eun Kwon. A pretendente: ESTER GI HYUN KIM, solteira, empresária, natural de 
Vitória - ES, nascida em 28/03/1989, residente e domiciliada no Jardim Camburi, Vitória 
ES, filha de Yong Chul Kim e de Jung Sook Lee.

O pretendente: MAURO MERCADANTE PINHEIRO, divorciado, motorista, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 09/01/1966, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
filho de Mario Mercadante Pinheiro e de Emilia Luiza Scrideli Pinheiro. A pretendente: 
ARIANE DANTAS DE JESUS, solteira, atendente, natural de Vila Velha- ES, nascida em 
02/07/1990, residente e domiciliada Subdistrito - SP, filha de Josias Francisco de Jesus 
e de Nilza Dantas  de Jesus.

O pretendente: FABIANO BARTOLOMEU DE OLIVEIRA, solteiro, encadernador, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 13/07/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
filho de Cordovil Bartolomeu de Oliveira e de Maria da Conceição Silva de Oliveira. A 
pretendente: SILVIA NATALY NUNES DE JESUS, solteira, gerente de recursos humanos, 
natural de Campinas - SP, nascida em 02/12/1985, residente e domiciliada Subdistrito - SP, 
filha de Silvio Tadeu de Jesus e de Noemi Teresinha Nunes de Jesus.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

A pretendente: VALENTINA GIADA D’AVENIA, de nacionalidade suiça, estado civil:  
solteira, profissão: artista, naturalidade: Lugano, Suiça, data-nascimento: 01/01/1989, 
residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo, SP, filha de Fernando D’Avenia e 
de Sophie D’Avenia. A pretendente: VANESSA SOARES HOLANDA, de nacionalidade 
brasileira, estado civil: solteira, profissão: artista, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nas-
cimento: 07/08/1989, residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo, SP, filha de 
Dirceu Holanda Pinto Filho e de Verônica Filizola Soares Holanda.

Casamento comunitário reúne casais no 
Centro de Convenções de Brasília.

Houve queda de 3,7% 
no total de casamentos 
em relação a 2015. É 

o que mostra a pesquisa do 
IBGE, divulgada na terça-feira 
(14). A redução foi observada 
tanto nos casamentos entre 
cônjuges de sexos diferentes 
quanto entre cônjuges do 
mesmo sexo, com exceção 
das regiões Sudeste e Cen-
tro-Oeste que apresentaram 
aumento nos casamentos civis 
entre pessoas do mesmo sexo, 
de 1,6% (de 3.077 para 3.125 
casamentos) e 7,7% (de 403 
para 434 casamentos), res-
pectivamente.

No Brasil, nas uniões civis 
entre cônjuges solteiros de 
sexos diferentes, os homens 
casam-se, em média, aos 30 
anos, e as mulheres, aos 28 
anos. Nas uniões entre pessoas 
do mesmo sexo, a idade média 
no casamento era de cerca de 
34 anos, tanto para homens 
quanto para mulheres. Em 
2016, a pesquisa apurou que 
foram concedidos 344.526 di-
vórcios em 1ª instância ou por 
escrituras extrajudiciais, um 
aumento de 4,7% em relação a 

Brasil registra queda no 
número de casamentos e 

aumento de divórcios em 2016
O Brasil registrou 1.095.535 casamentos civis em 2016, dos quais 1.090.181 entre pessoas de sexos 
diferentes e 5.354 entre pessoas do mesmo sexo
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nascimentos foram registra-
dos no Brasil, uma redução 
de 5,1% na comparação com 
2015, quando foram contabi-
lizados 2.945.344 nascimen-
tos. Foi a primeira queda 
desse número desde 2010. A 
região com menor queda foi 
a Sul (-3,8%) e com a maior 
redução foi a Centro-Oeste 
(-5,6%). Entre as unidades 
da Federação, apenas Rorai-
ma apresentou aumento de 
nascimentos (3,9%). Já Per-
nambuco teve a maior queda 
no número de nascimentos 
(-10%).

Segundo o IBGE, os nas-
cimentos no Norte do país 
têm maior concentração no 
grupo de idade das mães de 
20 a 24 anos (29,6% dos nas-
cimentos), resultado de uma 
população relativamente mais 
jovem nessa região em com-
paração com as demais. Por 
outro lado, nas regiões Sul e 
Sudeste, o maior percentual 
de nascimentos ocorre entre 
as mulheres de 25 a 29 anos 
(Sul, 24,7% e Sudeste, 24,3%), 
20 a 24 anos (23,5%) e 30 a 
34 anos (22,1%) (ABr).

2015, quando foram registrados 
328.960 divórcios.

Em média, o homem se di-
vorcia mais velho que a mulher, 
com 43 anos dele contra 40 dela. 
No Brasil, o tempo médio entre 
a data do casamento e a data 
da sentença ou escritura do 
divórcio é de 15 anos. A maior 
proporção das dissoluções 
ocorreu em famílias constitu-
ídas somente com filhos me-

nores de idade (47,5%) e em 
famílias sem filhos (27,2%). A 
guarda dos filhos menores é 
ainda predominantemente da 
mãe e passou de 78,8% em 2015 
para 74,4% em 2016. A guarda 
compartilhada aumentou de 
12,9% em 2015 para 16,9% no 
ano passado.

Nascimentos
No ano passado, 2.793.935 

Considerado pela Interpol o delito do 
século XXI, a pirataria ainda é amplamente 
difundida do Brasil. Uma pesquisa realizada 
em 2015 pelo Ibope, por encomenda da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
revelou que 71% dos brasileiros adquirem 
produtos piratas e imitações de marcas 
famosas, dado que destaca a aceitação do 
crime de pirataria por parte da sociedade.

Para Marici Ferreira, presidente da 
Associação Brasileira de Licenciamento 
(Abral), instituição sem fins lucrativos 
que defende a legalidade do mercado, 
essa sensação de normalidade é fruto da 
falta de entendimento das consequências 
que envolvem a prática do crime, sejam 
socioeconômicas, éticas ou até mesmo 
ambientais. “Quando a sociedade decide 
normalizar e apoiar o crime organizado ao 
consumir conscientemente um produto 
pirata, ela passa a viver num eterno con-
trassenso moral”, comenta.

Para contribuir com a conscientização 
da população e desestimular o consumo 
de produtos pirateados, a Abral separou 
alguns bons motivos para não incentivar 
esse comércio:
 1) São ilegais e podem até te levar à 

prisão - Os produtos piratas são 
ilegais e, ainda que muitos não sai-
bam, comprar mercadoria falsificada 
também pode ser considerado como 
crime de receptação. Entretanto, 
de acordo com o Dr. Márcio Costa 
de M. e Gonçalves, diretor adjunto 

Alguns bons motivos 
para não comprar produtos piratas

oferecer riscos à saúde dos consumi-
dores, especialmente os destinados 
ao público infantil. É o caso de itens 
desenvolvidos com materiais como 
tintas que contém metais pesados 
e cancerígenos (cádmio, chumbo e 
mercúrio), componentes sem encai-
xe e problemas de funcionamento, 
entre diversos outros agravantes.

 4) Fortalecem o crime organizado - “O 
consumidor precisa ser advertido 
que, por trás desses produtos, es-
tão organizações criminosas que 
também atuam com drogas, armas 
e munições”, alerta o Dr. Márcio 
Gonçalves, citando as conexões 
já conhecidas entre o mercado da 
pirataria e facções que atuam em 
diversas frentes ilegais de negócios 
altamente lucrativos.

 5) Prejudicam a economia do País - Em 
2016, a pirataria e o contrabando 
causaram prejuízos na ordem de 
R$ 130 bilhões para o País, segundo 
levantamento do Fórum Nacional 
Contra a Pirataria e a Ilegalidade. 
Números como esses servem revelam 
a dimensão da concorrência desleal 
fomentada pela pirataria no Brasil. 
“Ao buscar esse tipo de comércio, 
o cidadão está contribuindo para o 
aumento da violência, a diminuição 
na arrecadação de impostos e a falta 
de empregos”, afirma Gonçalves 
(abral.org.br).

da Ciesp/Fiesp, o melhor caminho 
é apostar em conscientização para 
reverter a cultura de aceitação da 
prática, em uma integração entre 
políticas punitivas mais rígidas e a 
conscientização da sociedade.

 2) Têm qualidade inferior - Comerciali-
zados sem qualquer tipo de teste ou 
certificação mínima de qualidade, os 
piratas são produzidos com materiais 
de procedência duvidosa, acabamen-
tos mal executados e oferecem riscos 
aos consumidores. 

 3) Oferecem riscos para a saúde - Além 
de deixar a desejar no quesito quali-
dade, os produtos piratas chegam a 
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, 

consulte sua agência de 
confiança, ou ligue para

3106-4171

netjen@netjen.com.br



Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

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: ELIAS DOS SANTOS DONATO, estado civil solteiro, profissão seguran-
ça, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (15/01/1981), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de João Donato Filho e de Francisca dos Santos Donato. A 
pretendente: MARLI ROSA DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, profissão ma-
nicure, nascida em Surubim, PE, no dia (06/04/1980), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Pedro Antonio do Nascimento e de Raimunda Rosa do Nascimento.

O pretendente: ALISSON CAUÊ DOS SANTOS ALENCAR, estado civil solteiro, profis-
são estoquista, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/08/1993), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Paulo Sergio da Silva Alencar e de Paula Frassinetti Gomes 
dos Santos. A pretendente: MIDIÃ CORRÊA DA SILVA, estado civil divorciada, profis-
são do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/07/1988), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Ronilson Guimarães da Silva e de Dolores de Araujo Corrêa da 
Silva.

O pretendente: VALDIVINO MAXIMIANO DE SANTANA FILHO, estado civil solteiro, 
profissão vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/09/1970), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Valdivino Maximiano de Santana e de Marsilia Maria 
de Santana. A pretendente: DENISE BISPO DE SENA, estado civil solteira, profissão 
cabeleireira, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/05/1960), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Antonio Bispo de Sena e de Laurinda Maria de Souza e Sena.

O pretendente: FELIPE FREGATE DE CARVALHO, estado civil solteiro, profissão 
técnico em saúde bucal, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (17/03/1987), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Carlos Augusto de Carvalho 
e de Ana Maria Fragate de Carvalho. O pretendente: CARLOS EDUARDO DIZOTTI, 
estado civil solteiro, profissão médico veterinario, nascido em São Paulo, SP, no dia 
(08/11/1982), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Eduardo Dizotti e de 
Valci Marcondes Dizotti.

O pretendente: GIVALDO ALVES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão tipografo, 
nascido em Senhor do Bonfim, BA, no dia (24/09/1963), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Arlindo Neris da Silva e de Adalgisa Alves da Silva. A pretendente: 
MARIA NUNES OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil viúva, profissão do lar, nascida 
em Palmeira dos Indios, AL, no dia (19/11/1970), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Manoel Magalhães de Oliveira e de Ismenia Nunes Oliveira.

O pretendente: MANOEL SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão 
pintor de autos, nascido em Itapeipu- Jacobina, BA, no dia (01/01/1971), residente e do-
miciliado em Guarulhos, SP, filho de Josias Guedes de Oliveira e de Zilda Santos de Oli-
veira. A pretendente: CELIA LOPO MONTALVÃO, estado civil solteira, profissão técnica 
de enfermagem, nascida em Januária, MG, no dia (04/03/1972), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Joaquim Lopo Montalvão e de Maria do Socorro Montalvão.

O pretendente: DAMIÃO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante de 
serviços de manutenção, nascido em Ibicaraí, BA, no dia (25/01/1990), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de José Antonio dos Santos e de Valdice Costa dos 
Santos. A pretendente: MARIANE RIBEIRO DE SOUZA, estado civil solteira, profissão 
prendas domésticas, nascida em Guarulhos, SP, no dia (09/12/1991), residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Roberto de Souza e de Maria Crizonildes Ribeiro 
de Souza.

O pretendente: GENILSON DE SOUZA FERRAZ, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/06/1994), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de José Inacio da Silva Ferraz e de Marilene Pereira de Souza. A preten-
dente: FRANCIELY MARÍLIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Jaboatão, PE, no dia (14/02/1995), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Sonivaldo José da Silva e de Joselita Maria da Silva.

O pretendente: GIVANILDO COSTA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão aux.al-
moxarifado, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/10/1986), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Edson Miguel da Silva e de Maria de Fatima Costa da Silva. 
A pretendente: ALINE ALCANTARA, estado civil solteira, profissão secretária, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (02/05/1987), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Arnaldo Almeida Alcantara e de Miriam Pereira da Cruz Alcantara.

O pretendente: JOSÉ ADEUTON DE JESUS SANTANA, estado civil solteiro, profis-
são chapeiro, nascido em Antas, BA, no dia (21/09/1985), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Edimilson Domingos de Santana e de Alaide Maria de Jesus. 
A pretendente: ERONEIDE BATISTA DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de limpeza, nascida em Antas, BA, no dia (29/07/1988), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de José João da Silva e de Maria Lindinalva Batista da Silva.

O pretendente: TIAGO SANTOS LIMA, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (23/12/1995), residente e domiciliado em Itaquaquecetuba - 
SP, filho de Paulo Ferreira Lima e de Ruzineide Santos Lima. A pretendente: ESTER 
MACEDO DE LIMA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (13/06/1999), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luciano Gonçalves 
de Lima e de Elisangela Aparecida Macedo de Lima.

O pretendente: GEORGE MILFONT BRIZENO NETO, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar administrativo, nascido em Fortaleza, CE, no dia (30/07/1979), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Wilson Milfont Vieira e de Maria da Conceição Martins 
Milfont. A pretendente: NATALIA CINTIA PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Barbalha, CE, no dia (04/01/1993), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Josimar Augusto dos Santos e de Cicera Porfirio Pereira.

O pretendente: MATHEUS ERNEGA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
engenheiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/06/1991), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Adailton Oliveira dos Santos e de Fania Maria Ernega dos 
Santos. A pretendente: ROBERTA DA SILVA LOPES, estado civil solteira, profissão 
advogada, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/02/1990), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Jose Roberto Leite Lopes e de Ariusa Emidio da Silva Lopes.

O pretendente: DIEGO SANTOS DOS ANJOS, estado civil solteiro, profissão gerente 
operacional administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/02/1985), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adegildo Alves dos Anjos e de Elizia Sales dos 
Santos dos Anjos. A pretendente: DAIANE DE FÁTIMA ALVES, estado civil solteira, 
profissão gerente pedagogica, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/09/1986), residen-
te e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valter Alves e de Rosa Atenio Alves.

O pretendente: DIEGO MICHAEL MOREIRA SANTOS DA FONSECA, estado civil sol-
teiro, profissão fotografo, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/02/1991), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adriano Ramos da Fonseca e de Marta Moreira 
dos Santos. A pretendente: CAROLINE RODRIGUES RIBEIRO, estado civil solteira, 
profissão aux.administrivo, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/02/1993), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adenir da Rocha Ribeiro e de Valdelice Rodri-
gues Ribeiro.

O pretendente: FELIPE RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão conferente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/02/1996), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Carlos Alberto Ribeiro da Silva e de Maria Ines Delfino da Silva. A pretenden-
te: KARINA SOUSA CHIMARELLI, estado civil solteira, profissão auxiliar de escritorio, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (06/05/1997), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Silvio Donato Chimarelli e de Ilda de Oliveira Sousa.

O pretendente: LEANDRO BELLOMO, estado civil solteiro, profissão subgerente, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (20/07/1984), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Sidnei Bellomo e de Maria das Graças Bellomo. A pretendente: MARILISA 
MARQUES PEREIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (10/08/1978), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vitor Pereira e 
de Osvaldina de Souza Marques.

O pretendente: BENEDITO APARECIDO DA SILVA, estado civil divorciado, pro-
fissão porteiro, nascido em Nova Fatima, PR, no dia (01/11/1953), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Joaquim Jose da Silva e de Josefina da Con-
ceição. A pretendente: APARECIDA BELIZARIO DO NASCIMENTO LIMA, estado 
civil viúva, profissão do lar, nascida em Assare, CE, no dia (18/05/1974), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sebastião Duarte do Nascimento e de Maria 
Belizario do Nascimento.

O pretendente: ANDERSON ALVES BEZERRA DA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fissão Ajudante Geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/11/1989), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sebastião Antonio da Silva e de Edilene Alves 
Bezerra da Silva. A pretendente: ANA CAROLINE BATISTA GARCIA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/11/1992), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Aparecido Benedito Garcia e de Denise 
Maria Batista de Morais.

O pretendente: TOSHIO AISAWA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (22/01/1966), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de 
Tsuyoshi Aisawa e de Aki Aisawa. A pretendente: RAQUEL DA SILVA, estado civil sol-
teira, profissão técnica de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/07/1982), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Roberto da Silva e de Elisabete da 
Silva.

O pretendente: WALKER DA SILVA COELHO DE MIRANDA, estado civil solteiro, pro-
fissão motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/03/1992), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Oseias Coelho de Miranda e de Janice da Silva Miranda. A 
pretendente: ELLEN COELHO DE MIRANDA, estado civil solteira, profissão estagiária, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (21/06/1995), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Tercio Coelho de Miranda e de Regiane da Silva Miranda.

O pretendente: ANDRÉ DE OLIVEIRA LIMA, estado civil solteiro, profissão aj.geral, 
nascido em Coração de Jesus, MG, no dia (01/08/1996), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Juscelino Ferreira Lima e de Versiana de Oliveira Lima. A pretenden-
te: THAYANEH DE AQUINO SOUSA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
São Luis, MA, no dia (10/12/1999), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Marcia Raimunda de Aquino Sousa.

O pretendente: FELIPE GOMES MACEDO, estado civil solteiro, profissão desenvolve-
dor, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/06/1995), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Idevandio Moreno Macedo e de Marcia Gomes Macedo. A preten-
dente: STEPHANIE OLIVEIRA DE JESUS, estado civil solteira, profissão aprendiz de 
recursos humanos, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/05/1999), residente e domici-
liada em Itaquaquecetuba, SP, filha de Edilson de Jesus e de Silvana Oliveira de Jesus.

O pretendente: FERNANDO MARCOS SILVA SOUSA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de produção, nascido em Mato Verde, MG, no dia (22/02/1992), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edivaldo Antunes de Sousa e de Sueli Silva 
de Oliveira. A pretendente: MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA COSTA, estado civil 
solteira, profissão prendas domésticas, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/07/1994), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valdeci de Oliveira Costa e de Maria 
Sonia Gonçalves Costa.

O pretendente: JOSÉ VAGNO PESSOA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ma-
nobrista, nascido em Cajueiro da Praia, PI, no dia (13/01/1989), residente e domiciliado 
em São Paulo, filho de João Ferreira da Silva e de Francisca das Chagas Pessoa Silva. 
A pretendente: NAIARA CAVALCANTE DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Parnaiba, PI, no dia (19/12/1989), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Espedito Tomaz da Silva e de Maria da Graça Araujo Cavalcante.

O pretendente: DANIEL CHUKWUEBUKA NWACHUKWU, estado civil solteiro, profis-
são limpador de vidros, nascido em Anaocha-Nigéria, no dia (31/01/1989), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Gabriel Nwachukwu e de Hellen Nwachukwu. A 
pretendente: ANDRESSA SILVA DE ABREU, estado civil solteira, profissão prendas 
domésticas, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/01/1988), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Francisco Rocha de Abreu e de Ivanilde Silva.

O pretendente: OLAWALE MOSES TOFADE, estado civil divorciado, profissão comer-
ciante, nascido em Ile-Ife-Nigeria, no dia (18/07/1988), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Olagunju Matthew Tofade e de Confort Oteh Tofade. A pretendente: 
ANA CAROLINA GOMES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Piracicaba, 
SP, no dia (10/08/1978), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcia 
Gomes.

O pretendente: RENATO GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão açou-
gueiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/10/1996), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Damião Lima da Silva e de Maria das Neves Souza Gonçalves Silva. 
A pretendente: KAUANA SANTOS PEREIRA, estado civil solteira, profissão estudante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (26/08/1998), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Paulo Generino Pereira e de Silvania Maria da Silva Santos Pereira.

O pretendente: RONALDO GONZAGA MATIAS, estado civil solteiro, profissão motoris-
ta, nascido em Paulista, PE, no dia (06/12/1971), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Renan Gonzaga Matias e de Jandira Maria Matias. A pretendente: BEATRIZ 
CARDOSO DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteira, profissão polivalente, nasci-
da em São Paulo, SP, no dia (18/03/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Antonio Minervino Pereira e de Elizete Cardoso dos Santos.

O pretendente: CHIGOZIE JAMES UGHALA, estado civil solteiro, profissão empresá-
rio, nascido em Ogbaku-Nigeria, no dia (06/11/1986), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Rapheal Ughala e de Nora Ughala. A pretendente: JANAINA MEN-
DONÇA DA SILVA, estado civil solteira, profissão diarista, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (16/08/1977), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Arlindo Tomas 
da Silva e de Maria da Pas Mendonça.

O pretendente: CHIGOZIE DENNIS OKAFOR, estado civil solteiro, profissão empresá-
rio, nascido em Aba-Nigeria, no dia (05/11/1981), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Samuel Ugonwobi Okafor e de Patience Ndidiamaka Okafor. A pretendente: 
OZANA SILVA, estado civil divorciada, profissão estudante, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (08/12/1964), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Sebastião 
da Silva e de Hilda dos Santos Silva.

O pretendente: DINILSON LUI DE MIRANDA, estado civil divorciado, profissão comer-
ciante, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/05/1965), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Genildo de Souza Miranda e de Zelia Lui de Miranda. A pretendente: 
EDINALDA GOMES FERNANDES, estado civil solteira, profissão comerciante, nascida 
em Imaculada, PB, no dia (15/01/1978), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de José Fernandes de Sousa e de Maria José Gomes.

O pretendente: PAULO CESAR CORREIA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em Poá, SP, no dia (14/11/1981), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de Jose Leite Correia e de Dulcinea Baptista Correia. A pretendente: GIULIANNA 
FELIPE DA SILVA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (08/08/1991), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Aparecido Felipe 
da Silva e de Manoelina Maria dos Santos da Silva.

O pretendente: LUIZ ENRIQUE RANGEL DA SILVA, estado civil solteiro, profissão co-
brador de ônibus, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/11/1983), residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Rosicrer Pereira Rangel da Silva e de João Batista Correia 
da Silva. A pretendente: ANA PAULA DE LUCENA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Utinga, Santo André, SP, no dia (20/09/1986), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de José Domingos Filho e de Luzia Lady de Medeiros.

O pretendente: JOSE APARECIDO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão desinca-
dor, nascido em Panelas, PE, no dia (15/02/1985), residente e domiciliado em São Pau-
lo, SP, filho de Maria do Carmo da Silva. A pretendente: CARMINDA JANE SILVA LIMA, 
estado civil solteira, profissão gerente de telemarkerting, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (12/04/1979), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gilvan Batista Lima 
e de Maria da Penha Silva.

O pretendente: ADEMILSON PEREIRA DE MELO, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em Costa Machado, SP, no dia (11/10/1970), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Adolfo Pereira de Melo e de Maria Conceição Ferreira. A 
pretendente: ANA PAULA PEREIRA NEVES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profis-
são vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/04/1978), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Marcos Antonio de Oliveira e de Eliana Pereira Neves de 
Oliveira.

O pretendente: THIAGO RAYMUNDO, estado civil solteiro, profissão analista de im-
portação, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/06/1981), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Orlando Raymundo e de Apolonia Ambroziak Raymundo. A pre-
tendente: LUCIANA RODRIGUES AZEVEDO, estado civil solteira, profissão assistente 
juridico, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/08/1976), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Antonio Joaquim Azevedo Neto e de Francisca Auri Rodrigues 
Azevedo.

O pretendente: GUILHERME FELIPE DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão fren-
tista, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/08/1993), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de João Batista de Souza e de Sileide Santos de Souza. A pretendente: 
JAQUELINE FRANCA SANTOS, estado civil solteira, profissão prendas domésticas, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (26/05/1994), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Valeria Franca Santos.

O pretendente: ROBERTO CARLOS SCARIN, estado civil solteiro, profissão mecânico 
de autos, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/11/1974), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Celso Scarin e de Maria Aparecida Carlos. A pretendente: CLAU-
DIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE, estado civil solteira, profissão bióloga, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (26/01/1977), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Assis Pereira de Albuquerque e de Maria Ferreira de Albuquerque.

O pretendente: PAULO CESAR XAVIER DE AZEVEDO, estado civil solteiro, profissão 
operador de máquina, nascido em São Pedro, RN, no dia (13/02/1975), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de José Canela de Azevedo e de Francisca Xavier de 
Azevedo. A pretendente: GERLY MARINA SARAIVA RODRIGUES, estado civil solteira, 
profissão estudante, nascida em Belém, PA, no dia (11/07/1982), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Pedro Ferreira Rodrigues e de Marlene Saraiva Mendes.

O pretendente: THIAGO RAYMUNDO, estado civil solteiro, profissão policia civil, nas-
cido em Itapipoca, CE, no dia (24/06/1981), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de Orlando Raymundo e de Apolonia Ambroziak Raymundo. A pretendente: LU-
CIANA RODRIGUES AZEVEDO, estado civil solteira, profissão atendente, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (25/08/1976), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Antonio Joaquim Azevedo Neto e de Francisca Auri Rodrigues Azevedo.

O pretendente: DELZIMAR IRINEU DA SILVA, estado civil solteiro, profissão policia 
civil, nascido em Itapipoca, CE, no dia (18/01/1976), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Pedro Irineu da Silva e de Maria José da Silva. A pretendente: JU-
LIANA RIBEIRO DE MIRANDA AZEVEDO, estado civil solteira, profissão , nascida em 
São Paulo, SP, no dia (24/08/1984), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
João Carlos Azevedo e de Maria Izabel Ribeiro de Miranda Azevedo.

O pretendente: MANUEL DA LAPA CARDOZO DE JESUS, estado civil divorciado, pro-
fissão porteiro, nascido em Camamu, BA, no dia (04/02/1968), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Manuel Conceição de Jesus e de Madalena Cardozo de Je-
sus. A pretendente: ROSANA DOS ANJOS DE SOUZA, estado civil divorciada, profis-
são doméstica, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/10/1979), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Maria dos Anjos de Souza.

O pretendente: EDSON ANTÔNIO BERNANDRES, estado civil solteiro, profissão grá-
fico, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/09/1968), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de José Servo Bernardes e de Ernestina Maria Bernardes. A pretenden-
te: ADRIANA DE CÁSSIA GONÇALVES, estado civil solteira, profissão passadeira, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (31/08/1973), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Joel Gonçalves e de Lourdes Francisco do Prado Gonçalves.

O pretendente: DANILO DIEGO SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de far-
mácia, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/12/1990), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Jose Edmilson Silva e de Maria de Fátima da Silva. A pretendente: 
CAROLINE DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão estudante, nasci-
da em São Paulo, SP, no dia (10/08/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de José dos Santos Oliveira e de Maria dos Santos.

O pretendente: MARCELO DANTAS DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão aj.geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/09/1972), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Edson Simplicio de Souza e de Maria do Carmo Dantas de Souza. A preten-
dente: MARIA APARECIDA NEVES DE ANDRADE, estado civil solteira, profissão em-
pregada doméstica, nascida em Encruzilhada, BA, no dia (24/07/1975), residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Filomeno Dias de Andrade e de Adelina Almeida Neves.

O pretendente: JOEL FRANCISCO RAMOS, estado civil divorciado, profissão moto-
rista, nascido em Ibicarai, BA, no dia (10/06/1951), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Maria Virginia de Jesus. A pretendente: ALACIR MACEDO CAN-
GUSSU, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Irundiara- Jacaraci, BA, no 
dia (04/08/1958), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valmir Moreira 
Cangussu e de Elita Macedo Cangussu.

O pretendente: MARENILTON PINHEIRO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
agente de segurança, nascido em Itagimirim, BA, no dia (27/02/1968), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Adeny Pinheiro de Souza e de Maria de Oliveira de 
Souza. A pretendente: MARIA LISIE MASCENA, estado civil solteira, profissão promo-
tora de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/01/1969), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Jose Mascena Filho e de Maila Mascena Lima.

O pretendente: FABIO DOS SANTOS OLIVEIRA EDUARDO, estado civil solteiro, pro-
fissão analista de automoção, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/01/1987), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdecir Eduardo e de Luzinete dos Santos Oli-
veira. A pretendente: ELISABETE PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profis-
são auxiliar de desenvolvimento infantil, nascida em Guarulhos, SP, no dia (23/09/1986), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Antonio Pereira da Silva e de 
Joselia Ferreira da Silva.

O pretendente: EDSON SANTOS COSTA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão au-
tônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/12/1996), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Edson Santos Costa e de Luzinete dos Santos Oliveira. A pre-
tendente: JAINE ALVES PEREIRA, estado civil solteira, profissão balconista, nascida 
em Araripe, CE, no dia (15/05/1996), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Antonia Alves Pereira.

O pretendente: MARCELO SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão pesqui-
sador cientifico, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/06/1982), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Arlindo Francisco da Silva e de Raimunda dos Santos Silva. A 
pretendente: DÉBORA ANDRADE SILVA, estado civil solteira, profissão farmaceutica, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (21/10/1988), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Osvaldo Lemes da Silva e de Maria Rita Lima de Andrade Silva.

O pretendente: EDERSON NUNES DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão encar-
regado, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/02/1986), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Benjamim Simão de Sousa e de Gislene Nunes de Sousa. A 
pretendente: ANA PAULA CLEMENTE FIRMINO, estado civil solteira, profissão fisio-
terapeuta, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/05/1988), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de João Candido Firmino e de Isolda Clemente Firmino.

O pretendente: CRISTIANO APARECIDO DA SILVA LIMA, estado civil solteiro, profis-
são auxiliar de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/03/1983), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Ferreira Lima e de Elza Aparecida da Silva 
Lima. A pretendente: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profissão analista financeiro, nascida em Barbalha, CE, no dia (23/06/1986), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Pedro Mendes de Oliveira e de Eliete Luzia 
da Silva Oliveira.

O pretendente: RENATO LINO MORÃO, estado civil solteiro, profissão farmacêutico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (03/03/1987), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Francisco Aldemar Morão e de Neusa Lino de Sousa Morão. A pretenden-
te: MARCIA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
recepcionista, nascida em Remanso, BA, no dia (07/04/1983), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Amadeu José dos Santos e de Emilia Rodrigues dos Santos.

O pretendente: ROGERIO RODRIGUES DO CARMO MIRANDA, estado civil solteiro, 
profissão professor, nascido em Eldorado, SP, no dia (16/07/1964), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Teofilo Rodrigues Miranda e de Maria Emilia de Sou-
za Miranda. A pretendente: NIUMEIRY PEREIRA DE ANDRADE, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Lajedão, BA, no dia (02/01/1971), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Jose Pereira dos Santos e de Helenita Andrade dos Santos.

O pretendente: ALDO HENRIQUE CARDOSO SOUSA, estado civil solteiro, profissão 
tecnico de qualidade senior, nascido em Guarulhos, SP, no dia (19/03/1977), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Cardoso e de Hilda Sousa Cardoso. A 
pretendente: FRANCINETE DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão costureira, 
nascida em Buriti Bravo, MA, no dia (23/02/1982), residente e domiciliada em São Pau-
lo, SP, filha de Joana Valéria dos Santos.

O pretendente: LEVI LEANDRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão func.pu-
blico estadual, nascido em Guarulhos, SP, no dia (03/01/1981), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Jose Braz dos Santos e de Maria de Lurdes Fonseca Santos. 
A pretendente: GISLAINE RODRIGUES FERREIRA, estado civil solteira, profissão con-
sultora, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/09/1988), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Oscar Alves Ferreira e de Rita de Cassia Rodrigues.

O pretendente: VINICIUS FERREIRA DE ARAUJO SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fissão químico, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/06/1990), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Valdeci Aparecida de Araujo Santos e de Sonia Apareci-
da Ferreira de Araujo Santos. A pretendente: ANA PAULA NOBRE SOARES, esta-
do civil solteira, profissão assistente administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(25/01/1989), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Aurino Soares e 
de Lucia Pereira Nobre Soares.

O pretendente: ALDO MOREIRA CANGUSSU, estado civil divorciado, profissão comer-
ciante, nascido em Jacaraci, BA, no dia (17/09/1950), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Valmi Moreira Cangussu e de Elita Macedo Cangussu. A pretendente: 
MARIA RAIMUNDA DE SENA, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em 
Santa Cruz Cabrália, BA, no dia (10/07/1975), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Sebastiana de Sena.

O pretendente: GILBERTO MAGNO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão promotor 
de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/11/1968), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José Claudino da Silva e de Valmira Maria da Silva. A preten-
dente: ELIETE FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão , nascida em 
São Paulo, SP, no dia (09/05/1974), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Eliebes Severino dos Santos e de Erisvalda Ferreira Matos.

O pretendente: FERNANDO SUNG PARK, estado civil solteiro, profissão analista de 
suporte, nascido em Niterói, RJ, no dia (10/08/1984), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Julio Sun Park e de Bernadete Chan Park. A pretendente: THAIS 
BRITO DE SOUZA, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida em São Pau-
lo, SP, no dia (09/07/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Clovis 
Pereira de Souza e de Vania de Cassia Brito Souza.

O pretendente: JOSE SALVINO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão pintor indus-
trial, nascido em Oros, CE, no dia (24/02/1979), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de João Salvino da Silva e de Francisca Mariano da Silva. A pretendente: 
FRANCI SALES DE SOUSA FERREIRA, estado civil viúva, profissão doméstica, nas-
cida em Oros, CE, no dia (19/09/1956), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Jose Francisco de Sousa e de Esmeralda Sales de Sousa.

O pretendente: JOSÉ CAMPOS PEREIRA, estado civil solteiro, profissão taxista, nasci-
do em Sapé, PB, no dia (15/11/1975), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de 
Ana da Silva Campos. A pretendente: SANDRA DE MEDEIROS, estado civil divorciada, 
profissão técnica de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/10/1964), resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Bonifacio Militão de Medeiros e de Maria 
Analia da Rocha Medeiros.

O pretendente: JUAN FRANCO ARAGÃO, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (10/06/1988), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Raulindo Almeida de Aragão e de Leonice Franco. A preten-
dente: JÉSSICA NAYARA DOS SANTOS ARAÚJO, estado civil solteira, profissão 
manicure, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (07/09/1989), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Geraldo de Araújo e de Jurema Maria 
dos Santos.

O pretendente: ROGERIO ALVES PEREIRA, estado civil solteiro, profissão assistente 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/10/1982), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Odair Alves Pereira e de Aparecida Marques Pereira. A 
pretendente: PAULA CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida em Suzano, SP, no dia (27/02/1987), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Nivaldo Francisco Silva e de Natividade Aparecida Dimas Silva.

O pretendente: SÉRGIO PEREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
garçon, nascido em Central de Minas, MG, no dia (14/01/1997), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Devaldo Pereira e de Maria das Dores Vieira 
de Oliveira. A pretendente: GISLAINE RAMOS GONÇALVES, estado civil solteira, 
profissão corretora de imóveis, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/11/1987), re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Pedro Venancio Gonçalves e de 
Eliane Ramos Gonçalves.

O pretendente: ANTONIO MOISÉS PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fissão marmorista, nascido em Codó, MA, no dia (20/12/1976), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Otaviano Pereira Pequeno e de Francisca Pereira dos San-
tos. A pretendente: ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA, estado civil solteira, profissão 
doméstica, nascida em Floriano, PI, no dia (18/12/1985), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Luiza Pereira da Costa.

O pretendente: DIEGO VITURINO URIAS DE MELO, estado civil solteiro, profissão 
planejador de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/07/1990), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Lourival Viturino de Melo Filho e de Rosenilda 
da Silva Urias Viturino de Melo. A pretendente: DEBORA ALINE SOUZA DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão estudante, nascida em Suzano, SP, no dia (29/05/1997), 
residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, filha de Edilson Evangelista da Silva e 
de Luciene Souza da Silva.

O pretendente: MARCIO SILVINO AMARAL, estado civil divorciado, profissão profes-
sor, nascido em Guarulhos, SP, no dia (28/04/1978), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Mauri Amaral Filho e de Wilma Silvina Amaral. A pretendente: GISE-
LE MIRANDA REIS, estado civil solteira, profissão atendente de credito, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (22/12/1979), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Decio de Oliveira Reis e de Elisabete Miranda Reis.
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O pretendente: WILLIANS ALVARENGA DE SOUZA, profissão: motorista, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nilson França de Souza e de Neuza 
Maria Alvarenga da Silva de Souza. A pretendente: GRACIELA ALDA DOS SANTOS, 
profissão: camareira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 16/08/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Tarcizio 
Luzia da Silva e de Silvana Alda dos Santos Silva.

O pretendente: CELIO HENRIQUE CANTANHEDE, profissão: manobrista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itapecuru Mirim, MA, data-nascimento: 15/01/1974, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Izabel Cantanhede. A pretendente: SHEILA 
CRISTINA ARAUJO SCHALCHER, profissão: orientadora, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 27/10/1977, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Ademar Ferreira Schalcher e de Iracema Ferreira Araujo.

O pretendente: BRUNO THEOPHILO SPERANDIO, profissão: porteiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Roberto Sperandio e de Solange Theophilo Sperandio. A 
pretendente: TAINÃ SAMPAIO DA SILVA, profissão: aux. de limpeza, estado civil: solteira, 
naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 15/09/1993, residente e domiciliada neste Distri-
to, São Paulo, SP, filha de Carlos Jose da Silva e de Neide Aparecida Sampaio.

O pretendente: FERNANDO LOURENÇO DA SILVA, profissão: manobrista, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Campina Grande, PB, data-nascimento: 02/07/1978, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo Lourenço da Silva e de 
Maria do Socorro Gabriel da Silva. A pretendente: AMANDA APARECIDA VOLPINI 
PINTO, profissão: funcionária pública, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 04/01/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Oswaldo Volpini e de Ivone Aparecida Rocha Volpini.

O pretendente: RONALDO ALVES DA SILVA, profissão: cozinheiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Bananeiras, PB, data-nascimento: 16/06/1976, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Alves da Silva e de Antonia Alves da 
Silva. A pretendente: ELAINE CRISTINA DOS SANTOS, profissão: copeira hospitalar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1975, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim Carneiro dos Santos 
e de Luzenira dos Santos.

O pretendente: BRUNO SILVA PAIVA, profissão: cobrador, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Silva Paiva e de Beatriz Paiva. A pretendente: 
ELIANE FRANCO CADETE, profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/10/1991, residente e domiciliada nesta Capital, 
SP, filha de Edvaldo de Jesus Cadete e de Lucinalva Franco da Silva.

O pretendente: ANDERSON FERREIRA CAMPOS, profissão: ajudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1983, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudete Ferreira Campos. A pretendente: 
JOYCE SANTOS DE SOUZA, profissão: copeira, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Ivanildo de Souza e de Maria Aparecida dos Santos.

O pretendente: MARCOS PAULO DOS SANTOS GARCIAS, profissão: orientador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Irecê, BA, data-nascimento: 04/12/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jazon Nunes Garcias e de Ezilene 
Santos Garcias. A pretendente: EGLEY RIBEIRO ALVES DE ANDRADE, profissão: 
aux. de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/10/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelino 
Alves de Andrade e de Naumares Lemos Ribeiro de Andrade.

O pretendente: ELIAS NUNES PEREIRA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Mato Verde, MG, data-nascimento: 02/09/1970, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Anísio Nunes Pereira e de Jandira Maria Pereira. A 
pretendente: MARIA AUXILIADORA DE SOUZA, profissão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Jaboatão dos Guararapes, PE, data-nascimento: 15/08/1959, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Elias Carneiro de Souza e de 
Maria José da Conceição de Souza.

O pretendente: ENIO FRASSI SIMÕES, profissão: funcionário público, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1989, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio José Simões e de Izabel Frassi. A 
pretendente: BEATRIZ NATAL FERREIRA, profissão: operadora de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1995, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Samuel Alves Ferreira e de Nilza Natal Ferreira.

O pretendente: HENRIQUE OLIVEIRA DE LIMA, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1983, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, filho de José Ferreira de Lima Neto e de Maria Auxiliadora 
de Oliveira. A pretendente: DANIÉLA PEREIRA DE SOUSA, profissão: farmacêutica, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/1988, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Davi André de Sousa e de 
Maria Balbina Pereira de Sousa.

O pretendente: MARCOS PAULO SILVA DE MORAES, profissão: barbeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/08/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Fernandes de Moraes e de 
Silmara Cristina Silva de Moraes. A pretendente: BEATRIZ LIMA FONTES BRAZ, pro-
fissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/02/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Fon-
tes Braz e de Francisca Daniela Lima Fontes.

O pretendente: HENRIQUE DA SILVA MACHADO, profissão: auxiliar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1995, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joel Machado e de Zilá Caetano da Silva 
Machado. A pretendente: ANA CAROLINA NOVAIS DE OLIVEIRA, profissão: estudan-
te, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1995, re-
sidente e domiciliada em Guarulhos, SP, filho de Dercio Batista de Oliveira e de Vitoria 
Celia Macedo Novais.

O pretendente: FÁBIO SANTOS DE ASSIS, profissão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1989, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jacinto de Assis e de Silvana dos Santos. A 
pretendente: SARA MOREIRA RIBEIRO, profissão: recepcionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1991, residente e domiciliada nes-
ta Capital, SP, filha de Ginaldo Carvalho Ribeiro e de Raquel Martins Moreira Ribeiro.

O pretendente: JOARES DOS SANTOS MATIAS, profissão: jardineiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Maraú, BA, data-nascimento: 16/02/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Creildo Matias e de Ana Lúcia Ramos dos Santos. 
A pretendente: NADHIA NATALEE RUFINO, profissão: do lar, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1996, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Gonzaga Rufino e de Maria Aparecida de Araujo.

O pretendente: ROGERIO DE SOUZA DOMINGUES, profissão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/1984, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Domingos Ribeiro Domingues e de Ro-
semeire da Conceição Souza. A pretendente: ANA LUIZA FERREIRA, profissão: ope-
radora de call center, estado civil: solteira, naturalidade: Palmares, PE, data-nascimento: 
30/12/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lizete Ferreira.

O pretendente: RAFAEL DE ARAUJO MONTENEGRO, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1984, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lucas Montenegro Cuellar e de Edi Tei-
xeira de Araujo. A pretendente: ANANDA DA SILVA VELOSO, profissão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio da Costa Veloso e 
de Debora Marcelino da Silva Veloso.

O pretendente: CELSO RICARDO DA SILVA, profissão: técnico de refrigeração, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1973, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Jose da Silva e de Maria 
Eugracia da Silva. A pretendente: SÔNIA MARIA DOS SANTOS, profissão: aposen-
tada, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1960, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Gomes dos Santos 
e de Argemira Maria dos Santos.

O pretendente: JOSAFA SANTOS DE SOUZA, profissão: porteiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/01/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Roberto de Souza e de Rosangela dos 
Santos Braga de Souza. A pretendente: MARÍLIA GABRIELE MOREIRA DE OLI-
VEIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 20/08/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elias 
Santana de Oliveira e de Adriana Moreira.

O pretendente: EVERTON LEOPOLDINO COELHO, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jadyr Beraldo Coelho e de Rosiney Ribeiro dos San-
tos. A pretendente: HELEN SILVA DA CRUZ, profissão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Vieira da Cruz e de Francisca Maria Morais da Silva.

O pretendente: SILAS SOUZA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1985, residente e domiciliado nesta Capital, SP, 
filho de Raimundo Ferreira de Souza e de Maria de Lourdes Lima Souza. A pretendente: 
NATHASHA MATEUS DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1990, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Sergio Mateus dos Santos e de Shirlei dos Santos.

O pretendente: WELLINGTON DA SILVA DE JESUS, profissão: acompanhante comu-
nitário, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/11/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos de Jesus e 
de Simone Aparecida da Silva de Jesus. A pretendente: ELIZABETH EVANGELISTA 
GREGÓRIO, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 06/02/1998, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Homero 
José Gregório e de Nilce Lucas Evangelista.

O pretendente: PEDRO SERGIO DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 30/11/1966, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josefa Virginia da Silva. A pretendente: VALERIA 
TENORIO DOS SANTOS, profissão: domestica, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Hugo Araujo dos Santos e de Cleusa Tenorio dos Santos.

O pretendente: SINVALDO DE SOUZA CRUZ JUNIOR, profissão: analista financeiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Janaúba, MG, data-nascimento: 15/07/1992, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sinvaldo Moreira Cruz e de 
Zelinda Rodrigues de Souza. A pretendente: FABIANA NOGUEIRA DA SILVA, pro-
fissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/02/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Auro Nogueira 
da Silva e de Francinêuda Maria da Silva.

O pretendente: RODRIGO AMÂNCIO DE JESUS, profissão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Aracaju, SE, data-nascimento: 02/05/1990, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Amancio de Jesus Neto e de Patricia 
Sales de Jesus. A pretendente: PATRICIA LEDO DOS SANTOS, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/1992, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Aldaci dos Santos e 
de Terezinha Ferreira Ledo dos Santos.

O pretendente: GENEIDE FERREIRA DA CRUZ, profissão: analista de infraestrutura, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ponte Serrada, SC, data-nascimento: 19/06/1987, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Maria Ferreira da Cruz 
e de Eva Portelle Ferreira da Cruz. A pretendente: REBECA GONÇALO DA SILVA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/12/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Waterloo Gon-
çalo da Silva e de Mizamá Alves de Lima da Silva.

O pretendente: EDGAR CIPRIANO DA SILVA, profissão: analista de suporte, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudemir Nunes da Silva e de Maria 
do Amparo Cipriano. A pretendente: BRUNA SILVA BAGGINI, profissão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1995, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Cardoso Baggini e de 
Neusa dos Santos Silva Baggini.

O pretendente: EVANDRO DIAS DO NASCIMENTO, profissão: armador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São João do Rio do Peixe, PB, data-nascimento: 28/08/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valter Dias da Silva e de 
Maria Elza do Nascimento Dias. A pretendente: ANA CLÉSIA SANTANA DE MOURA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São João do Rio do Peixe, PB, data-
-nascimento: 20/04/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Severino Adelino de Moura e de Francisca Santana de Moura.

O pretendente: FABIO PALMEIRA GOMES, profissão: auxiliar gráfico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1994, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Palmeira Gomes e de Marcia Pereira 
de Lima Gomes. A pretendente: DANIELLE NEVES DA SILVA, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1996, resi-
dente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de João Batista Neves da Silva e de Lina 
Aparecida Abdalla Neves da Silva.

O pretendente: FRANCISCO ELDENIR DO NASCIMENTO, profissão: aposentado, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Maranguape, CE, data-nascimento: 29/12/1953, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Amancio do Nas-
cimento e de Maria Siqueira do Nascimento. A pretendente: MARIA DA PAIXÃO RI-
BEIRO DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Iaçú, BA, 
data-nascimento: 03/04/1969, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Roque Santos e de Aurea Ribeiro Santos.

O pretendente: JOSE ROBERTO DA SILVA, profissão: pedreiro, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1977, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Fabiano da Silva e de Maria das Gra-
ças Silva. A pretendente: GILVANIA RAIMUNDA SANTOS PINTO, profissão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Alagoinhas, BA, data-nascimento: 
15/05/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alfredo Ro-
mão Pinto e de Ivone Santos.

O pretendente: MARCELO ALVES DA SILVA DO CARMO, profissão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Josimar Alves do Carmo e de 
Iracema Yara de Araujo. A pretendente: ELENIZE CAMELO DE CARVALHO, profis-
são: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Nova Russas, CE, data-nascimento: 
13/08/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco 
Camelo Filho e de Francisca das Chagas Camelo.

O pretendente: JOSÉ PAIXÃO DA SILVA, profissão: aposentado, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 17/03/1938, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Paixão da Silva e de Maria José da Con-
ceição. A pretendente: LIDIA VIEIRA DOS SANTOS, profissão: copeira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Lagarto, SE, data-nascimento: 23/10/1956, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Vieira dos Santos e de Maria Filha 
de Jesus.

O pretendente: SILVIO ANTONIO DA SILVA, profissão: cobrador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1971, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio José da Silva e de Josefa Francisca da 
Silva. A pretendente: TATIANE PENHA DE CARVALHO, profissão: manicure, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/10/1987, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Dias de Carvalho e de 
Marcia Regina Alves de Carvalho.

O pretendente: FERNANDO CARVALHO DO NASCIMENTO, profissão: barbeiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivanilda Carvalho do Nascimento. 
A pretendente: JOANNE FRANÇA SALOMÃO, profissão: advogada, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 18/10/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Júnior Ferreira Salomão e de 
Arminda França Salomão.

O pretendente: JOÃO CARLOS FAUSTO DE LIMA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 26/02/1979, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manuel Fausto de Lima e de Maria da 
Cruz Borges Lima. A pretendente: GILVANETE RIBEIRO DOS SANTOS, profissão: 
auxiliar arremate, estado civil: divorciada, naturalidade: Ibiquera, BA, data-nascimento: 
30/12/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Guilhermino 
Ribeiro dos Santos e de Joelita Ribeiro dos Santos.

O pretendente: ANDRE BRASIL NORONHA, profissão: analista de suporte junior, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/10/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Romualdo Vasconcelos Noronha 
e de Clotilde Silveira Brasil. A pretendente: BEATRIZ DE JESUS GAMA, profissão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/09/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edmilson da 
Gama e de Idelma de Jesus Silva.

O pretendente: RENATO DA SILVA CAMPOS, profissão: marteleteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santa Isabel, SP, data-nascimento: 02/09/1985, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Araujo Campos e de Maria Dalva 
da Silva Campos. A pretendente: RAQUEL PINHEIRO DA SILVA, profissão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Mazagão, AP, data-nascimento: 06/03/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Raimundo de Souza da Silva 
e de Odileia de Souza Pinheiro.

O pretendente: PAULO AMERICANO SANTOS, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Itapetinga, BA, data-nascimento: 19/09/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Isael Americano dos Santos e de Presidia Gois 
dos Santos. A pretendente: NATÁLIA GOMES CARDOSO, profissão: autônoma, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/08/1990, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alexandre Pelegrino Cardoso e de 
Maria Gilvanda Gomes Cardoso.

O pretendente: JHONATAN DOS SANTOS CORNETTA, profissão: marceneiro, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Cesar Cornetta e de Maria Clau-
dete dos Santos Cornetta. A pretendente: PRISCILA SANTOS SILVA, profissão: cabe-
lereira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wellington Dias da Silva e 
de Vitoria Pereira dos Santos Silva.

O pretendente: JOILSON SANTANA DE OLIVEIRA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Lagarto, SE, data-nascimento: 08/01/1984, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Bispo de Santana e de Maria Elenalda 
de Oliveira Santana. A pretendente: TÂNIA MARA EMBOAVA, profissão: vigilante, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/1975, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos Emboava e de 
Valdice Vieira Emboava.

O pretendente: RENATO RODRIGO DOS SANTOS RAIMUNDO, profissão: porteiro de 
edifícios, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/1983, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Raimundo e de 
Yeda Teresinha dos Santos Raimundo. A pretendente: NAYARA LOURENÇO DA SIL-
VA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-
-nascimento: 01/02/1997, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de 
Natanael Lourenço da Silva e de Dadivas Antonia Guilhermina da Silva.

O pretendente: RAIMUNDO JOSÉ DE MENEZES, profissão: cabista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Muritiba, BA, data-nascimento: 18/08/1970, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Romoaldo José de Menezes e de Ilaria Souza de 
Oliveira. A pretendente: SOLANGE BARCELOS, profissão: aux. de limpeza, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/1969, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Jose Barcelos.

O pretendente: WILLIAM MACHADO DE OLIVEIRA, profissão: ajudante geral, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Dias de Oliveira e de Penha 
Machado da Silveira. A pretendente: BEATRIZ QUEIROZ MARTINS, profissão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1994, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de José Carlos Martins Junior e de Kelly 
Cristina Queiroz Martins.

O pretendente: FELY TSEVI MBETE, profissão: auxiliar de preparo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: de aldeia Tshela, setor de Nzobe Luzi, Congo, República Democráti-
ca do Congo, data-nascimento: 08/05/1978, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Mbete Puati e de Simba Puati. A pretendente: MARIVALDA REIS 
DA SILVA, profissão: enfermeira técnica, estado civil: solteira, naturalidade: Salvador, 
BA, data-nascimento: 19/06/1962, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Florisvaldo Conceição da Silva e de Adalgisa Reis da Silva.

O pretendente: GILSON VICENTE DA SILVA, profissão: padeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1993, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Vicente da Silva e de Eliude Maria da Silva. 
A pretendente: PAMELA CAROLINE FERREIRA TEODORO DA SILVA, profissão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 29/06/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Ermenegildo Teodoro da Silva e de Solange Ferreira da Silva.

O pretendente: ALEX DE SOUZA NUNES, profissão: operador galvanoplastia, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 02/06/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marinaldo da Silva Nunes 
e de Maria Nilda Modesto de Souza. A pretendente: DAIANE CARDOZO DE ALTINO, 
profissão: auxiliar de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 02/03/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Claudete Cardozo de Altino.

O pretendente: LUCAS SANTANA LIMA SILVA, profissão: porteiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Feira de Santana, BA, data-nascimento: 12/07/1996, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcio Glei Calixto da Silva e de Ivaneide 
Santana Lima Silva. A pretendente: CAROLINE CAVALCANTE DOS SANTOS, pro-
fissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/03/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valter dos 
Santos Silvestre e de Jeane Cavalcante da Silva.

O pretendente: JOSAFA AUGUSTO DA SILVA, profissão: eletricista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/1990, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josue Augusto da Silva e de Vania Maria da 
Silva. A pretendente: ALINE SOUZA DE OLIVEIRA, profissão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1992, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edilson José de Oliveira e de Ana Cristina 
de Lira Souza Oliveira.

O pretendente: KLEBSON FERREIRA DA SILVA, profissão: físcal de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1983, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, filho de João Gomes da Silva e de Luciana Ferreira Duarte. A 
pretendente: TATIANE ALFREDO NOGUEIRA, profissão: ascessora, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/1996, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Espedito Nogueira e de Edilene Alfredo Nogueira.

O pretendente: HEITOR AMARO DE ALBUQUERQUE, profissão: auxiliar almoxarifado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1993, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Celso Lins de Albuquerque e de Sonia 
Maria Amaro de Albuquerque. A pretendente: EVELLYN CRISOSTOMO MAGALHÃES, 
profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 17/10/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria 
Gerlani Crisostomo Magalhães.

O pretendente: EDWILSON QUERINO DOS SANTOS, profissão: funcionário público, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1976, re-
sidente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Wilson Querino dos Santos e de Maria 
Pereira de Melo. A pretendente: FABIANA CRISTINA DA SILVA COELHO, profissão: 
auxiliar administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 10/12/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Moacir 
de Souza Coelho e de Maria do Carmo da Silva Coelho.

O pretendente: JEFERSON DE JESUS, profissão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 04/12/1988, residente e 
domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Gerson Cavalcanti e de Ivonete Maria da Silva. 
A pretendente: ANDRÉA DOMINGAS DA SILVA SANTOS, profissão: autônoma, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Cristóvão, SE, data-nascimento: 06/01/1975, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Domingos Santos e de 
Ivone Barros da Silva.

O pretendente: WILLIAM SORROCHE SOARES, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1987, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilberto Ribeiro Soares e de Edna Barbosa 
Sorroche Soares. A pretendente: VERONICA NASCIMENTO HERNANDES, profis-
são: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-
-nascimento: 17/10/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Walter Hernandes e de Valdete Santos do Nascimento.

O pretendente: ENEAS SOARES LIMA FILHO, profissão: cozinheiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Lago da Pedra, MA, data-nascimento: 01/06/1974, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Enéas Soares Lima e de Angelita 
Teresa Lima. A pretendente: MARIA ELIZABETE DE SOUSA SILVA, profissão: au-
xiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São José do Peixe, PI, data-
-nascimento: 07/12/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Manoel Duque de Sousa e de Maria do Amparo Fernandes da Silva.

O pretendente: GENILSON DA SILVA GOMES, profissão: vigilante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 10/12/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Gomes e de Amara Maria da Silva Go-
mes. A pretendente: KELLES SILVA SANTOS, profissão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Santana do Ipanema, AL, data-nascimento: 12/07/1981, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Genival Silva dos Santos e de Maria 
Vieira dos Santos.

O pretendente: FELIPE DA SILVA CARDOSO, profissão: estoquista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1991, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Walcir Siqueira Cardoso e de Cleuder Maria da 
Silva Cardoso. A pretendente: LARISSA FEITOSA DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/2000, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Erivaldo Francisco da Silva e de Simone 
Feitosa dos Santos Silva.

O pretendente: DANILO GOMES DE ARAUJO, profissão: aux. de almoxarifado, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Barros Araujo e de Lidia 
Gomes Araujo. A pretendente: JENICARLA DE BRITO SILVA, profissão: cozinheira, 
estado civil: solteira, naturalidade: Salgueiro, PE, data-nascimento: 30/07/1983, residen-
te e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Cicero da Silva e de Maria 
Auxiliadora de Brito.

O pretendente: ROBSON DE SOUZA SANTOS, profissão: encarregado de obras, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1984, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Antonio dos Santos e 
de Maria das Graças de Souza Santos. A pretendente: CRISTIANE MARTINS DOS 
SANTOS, profissão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconce-
los, SP, data-nascimento: 13/03/1981, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconce-
los, SP, filha de Henrique Jesus dos Santos e de Maria de Lourdes Martins dos Santos.

O pretendente: FERNANDO VIEIRA DA SILVA, profissão: florista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1969, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Leite da Silva e de Marcina Apare-
cida Vieira da Silva. A pretendente: TERESINHA CRISTINA FRANCELLI, profissão: 
auxiliar administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: Ribeirão Preto, SP, data-
-nascimento: 19/03/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Sergio Francelli e de Lusia Maria Francelli.

O pretendente: ROBERTO FELIPE DA SILVA, profissão: agente de atendimento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1995, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Roberto da Silva e de Deuselina Silva. 
A pretendente: CAMILA GOMES FERNANDES, profissão: op. de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: Presidente Dutra, MA, data-nascimento: 16/10/1992, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Fernandes do Espirito 
Santo e de Maria Gomes Fernandes.

O pretendente: EDSON SOARES, profissão: enfestador, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/04/1969, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Pedro Soares e de Regina Rosa Soares. A 
pretendente: ANA CRISTINA FREITAS PEREIRA, profissão: cozinheira geral, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 18/01/1977, residente e 
domiciliada em Diadema, SP, filha de Valdemar Pereira e de Paula de Freitas Pereira.

O pretendente: ADRIANO LUIZ DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1984, residente e domiciliado em 
Dourados, MS, filho de Quitéria Isabel da Silva. A pretendente: TAMIRES APARECI-
DA DA SILVA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 24/06/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Margarete Aparecida da Silva.

O pretendente: WASHINGTON JOÃO GOMES, profissão: assistente administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1990, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Eloy Gomes e de Silvina 
Maria Gomes. A pretendente: ROSANA BARBOSA DA SILVA, profissão: auxiliar de 
produção, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
07/07/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo 
Nonato da Silva e de Francisca Barbosa da Silva.

O pretendente: ANTONIO JOSÉ SILVA VIANA, profissão: autônomo, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Chapadinha, MA, data-nascimento: 10/06/1968, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Consuelo da Silva. A pretendente: MARIA 
CLEUDIMAR LEONCIO DA SILVA, profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturali-
dade: Imperatriz, MA, data-nascimento: 13/03/1979, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Francisco das Chagas Silva e de Maria Eudimar Leoncio da Silva.

O pretendente: CÍCERO LUIZ DA SILVA, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Caruaru, PE, data-nascimento: 16/05/1976, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Maxiano da Silva e de Maria José da Conceição. 
A pretendente: ROSENILCE SANTOS DA SILVA, profissão: mecânica, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/01/1978, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Nonato da Silva e de Rita 
Maria Santos da Silva.

O pretendente: GABRIEL DA SILVA PIAZZI, profissão: enfestador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Cleber Piazzi e de Karina da Silva. A pretendente: PAU-
LA SOUZA DOS SANTOS, profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/1996, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Josino Souza dos Santos Neto e de Sueli Maria dos Santos.

O pretendente: JOÃO PEDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, profissão: encanador, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Caculé, BA, data-nascimento: 24/06/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Caldeira de Oliveira e de Eliene Teixeira de Olivei-
ra. A pretendente: IVONE OLIVEIRA PORTO, profissão: op. de caixa, estado civil: solteira, 
naturalidade: Caculé, BA, data-nascimento: 19/02/1993, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Custódio Porto Ormundo e de Maria Darci de Oliveira Porto.

O pretendente: DANILO ALMEIDA DE OLIVEIRA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1992, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Silva de Oliveira e de Sara 
Moreira Almeida Silva de Oliveira. A pretendente: LETICIA FARIAS DOS SANTOS, 
profissão: assistente de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 26/05/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Joilson Messias dos Santos e de Angela Maria de Farias dos Santos.
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O pretendente: JOHNNY SILVA DOS SANTOS, profissão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Avelino dos Santos e de Marlene Silva dos 
Santos. A pretendente: JULIANA THAMIRIS COSTA SILVA, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1994, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Silvio Revelino da Silva e de 
Gilmara Santos Costa.

O pretendente: ALI ISSA, profissão: comerciante, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Kelia, Líbano, data-nascimento: 12/04/1992, residente e domiciliado nesta Capital, 
SP, filho de Hussein Issa e de Khawthar Issa. A pretendente: NAYANE NAYRA DOS 
SANTOS, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 07/07/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Rosalva Aparecida dos Santos.

O pretendente: SAMUEL CONCHA SOARES, profissão: montador de máquinas, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 07/11/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Samuel Jesus Concha Concha e de 
Creunice Soares Santos. A pretendente: TAMIRIS SANTOS DA SILVA, profissão: assis-
tente social, estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 
22/08/1992, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Marcionilio 
Santos da Silva e de Silvana Clarismunda da Silva.

O pretendente: HENRIQUE COUTINHO LIMA, profissão: analista contabil, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/01/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Edinaldo Santos de Lima e de Rosana Alves Coutinho. A 
pretendente: GABRIELA LUIZON DA SILVA, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/06/1997, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, filha de Edgar Augusto da Silva e de Alexsandra Lima Luizon da Silva.

O pretendente: WERICK BENTO DA SILVA, profissão: auxiliar de cartório, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 10/08/1996, residente 
e domiciliado em Suzano, SP, filho de Claudomiro Ferreira da Silva e de Marcia Regina 
Bento Silva. A pretendente: NATHALIA GONZAGA GUIMARÃES, profissão: escre-
vente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/05/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sidnei Fernandes Guima-
rães e de Celia Regina Gonzaga Guimarães.

O pretendente: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SILVA, profissão: balconista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Cocal, PI, data-nascimento: 10/02/1988, residente 
e domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Marinaldo Alves da Silva e de Yolita Alves 
da Silva. A pretendente: FRANCISCA SANTOS DE SOUSA, profissão: operadora de 
caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: Crato, CE, data-nascimento: 15/02/1969, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco João de Sousa 
e de Maria Santos Sousa.

O pretendente: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS, profissão: acessorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/1979, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de José Antonio dos Santos e de Anatalicia da Silva 
Santos. A pretendente: ELISABETE REGINA FERREIRA DA SILVA, profissão: assis-
tente, estado civil: solteira, naturalidade: Cafelândia, SP, data-nascimento: 12/01/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Neusa Ferreira da Silva.

O pretendente: MARCO ANTONIO SANTOS TRUJILLO, profissão: eletricista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 15/02/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Trujillo Soruco Hector Leonardo 
e de Lauzina Francisco dos Santos. A pretendente: MICHELE PEREIRA DA SILVA, 
profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: Palmeira dos 
Indios, AL, data-nascimento: 29/05/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Damião Angelo da Silva e de Edjane Pereira da Silva.

O pretendente: KERLISSON PEREIRA DE SOUSA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1999, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilvan Beserra de Sousa e de Marta Regina 
Pereira dos Santos. A pretendente: GRACIELE DE MESQUITA FONSECA, profis-
são: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 
25/04/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Murilo Rocha 
Fonseca e de Mirian Pereira de Mesquita.

O pretendente: ALEF LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA, profissão: ajudante geral, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luis Pereira de Souza e de Selma 
Marcia Cardoso de Oliveira. A pretendente: CAROLINE FERREIRA, profissão: ope-
radora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/04/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marta Fer-
reira.

O pretendente: ADAIR CONCEIÇÃO AMARO, profissão: gesseiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Camamu, BA, data-nascimento: 09/10/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adalício Marcolino Amaro e de Almerinda Maria da 
Conceição. A pretendente: STEFANNY SANTOS DE CARVALHO, profissão: opera-
dora de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/05/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Maria 
Vieira de Carvalho e de Gilmara Cardoso dos Santos.

O pretendente: GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA SILVA, profissão: balconista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eduardo da Costa Silva e de Mer-
cedes Maria de Souza Silva. A pretendente: MARIANE MARTINS ROCHA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1999, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Orlando Dias Rocha e de Rosemeire 
Martins da Silva Rocha.

O pretendente: ADRIANO TAVARES DOS SANTOS, profissão: controlador de aces-
so, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1982, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Augusto Braz dos Santos e 
de Cícera Tavares. A pretendente: VIVIANE DA SILVA, profissão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/08/1982, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel da Silva e de Serafina Maria 
da Silva.

O pretendente: MARINHO ANGELO NETO, profissão: pintor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Mirandiba, PE, data-nascimento: 20/03/1968, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Amaro da Silva e de Alzerina Gomes da Silva. A 
pretendente: CIRLANGELA MENDES DE MENESES, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Petrolina, PE, data-nascimento: 05/01/1979, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauro Moura de Meneses e de Maria 
Mendes de Meneses.

O pretendente: HIAGO DE PAULA DOMINGOS, profissão: conferente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1992, residente e domici-
liado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Mario Domingos Filho e de Telma de Paula 
Pinto. A pretendente: THAYNÁ KARINE DA SILVA DE LAIA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Griselio Martins de Laia e de Olivia 
Manoel da Silva.

O pretendente: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SILVA, profissão: músico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/1997, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Oscalino Ferreira da Silva e de Elaine 
Cristina de Oliveira. A pretendente: THAIS REGINA SILVA SOUZA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 06/05/1998, residente 
e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Pedro Oplinio de Souza e de 
Roseli Emiliano da Silva.

O pretendente: ROBSON SOUSA DE JESUS, profissão: soldador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/10/1994, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adão Santos de Jesus e de Maisa 
Rocha de Sousa. A pretendente: THAISA LAUANE GOMES DA SILVA, profis-
são: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/08/1999, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Jose Marcos da Silva 
e de Grinaura Gomes da Silva.

O pretendente: FERNANDO REIS BATISTA, profissão: taxista, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Salvador, BA, data-nascimento: 08/07/1975, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Valfrides Souza Batista e de Joanice Reis Batista. A pretendente: 
PRISCILA ANDRES DE SOUZA, profissão: assistente de atendimento, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1976, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldo João de Souza e de Doralice Vieira de Souza.

O pretendente: CESAR CHRISTIAN SOARES DE SOUZA, profissão: taxista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edgard Bento de Souza e de Lenoilze 
Soares de Souza. A pretendente: ALESSANDRA TATIANE DE OLIVEIRA, profis-
são: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/11/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Barboza 
de Oliveira e de Teresa Maria de Oliveira.

O pretendente: FLÁVIO BARBOSA DOS SANTOS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Barbosa dos Santos e de Izildinha Jesus 
dos Santos. A pretendente: TAYNÁ VALERIA DA SILVA, profissão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/11/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Roberto da Silva e de Sandra Valeria da Silva.

O pretendente: AGNALDO GOMES DE SENA, profissão: vigilante, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1966, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josival Gomes de Sena e de Maria Jose 
Silva de Sena. A pretendente: PEDRINA FATIMA DOS SANTOS, profissão: vigilante, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/06/1976, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Alves dos Santos e 
de Maria do Carmo dos Santos.

O pretendente: DOUGLAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS, profissão: auxiliar de enfer-
magem, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ramiro dos Santos e de 
Eunice Valderes de Oliveira Araujo. A pretendente: ANDRIELLE MARILIA SANTOS 
FREIRE, profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Maceió, 
AL, data-nascimento: 05/05/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Andrelino Freire Gomes e de Ana Lucia Santos Freire.

O pretendente: JOSÉ VALDEMIR FEITOSA, profissão: açougueiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Santa Brigida, BA, data-nascimento: 10/02/1991, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Otacilio Alves Feitosa e de Maria Izaudir dos 
Santos Feitosa. A pretendente: JAQUELINE MICHELLE MARCELINO, profissão: au-
xiliar de produção, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/09/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alipio Marcelino.

O pretendente: LUAN RODRIGUES LEITE, profissão: agente de segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Almir Ricardo Leite e de Sandra Rodri-
gues. A pretendente: INGRID CORDEIRO DE JESUS TEIXEIRA, profissão: operado-
ra de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/06/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Douglas de 
Jesus Teixeira e de Adriana Maria Cordeiro Teixeira.

O pretendente: GERSON DE ARAUJO FILHO, profissão: Analista de Crédito, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gerson de Araujo e de Maria Ivanil-
de dos Santos. A pretendente: ARLETE MARIA DO MONTE, profissão: analista de 
Crédito, estado civil: solteira, naturalidade: Santa Cruz do Piauí, PI, data-nascimento: 
25/09/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antônio José 
do Monte e de Geusa Maria do Monte 

O pretendente: MARCOS VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS, profissão: autôno-
mo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1997, 
residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Marcos Valerio Leite dos 
Santos e de Herica Almeida Rodrigues. A pretendente: KALLINE SILVA DE MOURA, 
profissão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 18/05/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Cicero Francisco de Moura e de Maria da Conceição Silva de Moura.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: ORLANDO PAULINO DE MEDEIROS, estado civil viúvo, profissão se-
gurança, nascido em Alto Santo - CE, no dia (10/03/1968), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Cícero Paulino de Medeiros e de Raimunda Souza 
de Oliveira. A pretendente: CAPITULINA SOARES DE SOUSA, estado civil divorciada, 
profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São Bento - PB, no dia (28/09/1967), re-
sidente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Anacleto de Sousa 
e de Maria Soares de Sousa.

O pretendente: ALEXANDER BATISTA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profis-
são policial militar, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (06/05/1975), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jorge Batista de Oliveira e de 
Maria Petrucia de Oliveira. A pretendente: GRAZIELA ALVES RODRIGUES, estado civil 
solteira, profissão analista previdenciário, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, 
no dia (10/04/1979), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Benedito Rodrigues Pereira e de Lecy Alves Rodrigues.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em Itabaianinha (2º Ofício) - SE, no dia (05/09/1985), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Pequeno Filho e de Maurina de Jesus Guimarães. 
A pretendente: UMBELINA CARDOSO DE LIMA, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
produção, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (09/11/1981), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Braz Cardoso de Lima e de Yeda Ramos de Lima.

O pretendente: ALEX RIBEIRO FERREIRA, estado civil solteiro, profissão técnico de 
suporte, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (24/01/1987), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Dantas Ferreira e de 
Santina Ribeiro Ferreira. A pretendente: ROSE MAIRE DE ALMEIDA, estado civil divor-
ciada, profissão costureira, nascida em Santana - BA, no dia (24/10/1975), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Manoel Ferreira de Almeida e de 
Maria Rosa de Almeida.

O pretendente: JOSÉ RICARDO BATISTA NETO, estado civil divorciado, profissão mo-
torista, nascido nesta Capital, Saúde - SP, no dia (08/02/1979), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Paulo Batista e de Maria Elodia Pereira 
Batista. A pretendente: ELINE RENATA PINHEIRO DA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão arrematadeira, nascida em Recife (Distrito da Varzea) - PE, no dia (04/11/1981), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jorge Luiz da Silva e 
de Suany Maria Pinheiro da Silva.

O pretendente: ANDREY CRISTIANO RUIZ SIMÕES, estado civil solteiro, profissão 
recepcionista, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/01/1993, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edimilson Alves Simões e de Gianes Cris-
tina Ruiz Simões. A pretendente: BEATRIZ RIBEIRO XAVIER, estado civil solteira, 
profissão recepcionista, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/01/1996, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Dias Xavier e de Maria 
Osana Ribeiro Xavier.

O pretendente: THIAGO HENRIQUE ALVES DE NOBREGA, estado civil solteiro, pro-
fissão autônomo, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 14/09/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho Antonio Paulo de Nobrega e de 
Edja Cristina Aparecida Alves. A pretendente: NATALIA SANTOS BARROS, estado civil 
solteira, profissão atendente, nascida em São Paulo - SP, no dia 31/10/1989, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Odair Zacarias de Barros e de 
Sueli Pereira Santos Barros.

O pretendente: HUGO MARCIO FIGUEIRA, estado civil viúvo, profissão economista, 
nascido em Ribeirão Branco - SP, no dia 05/10/1961, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Pedro Neto e de Arlete Rodrigues Figueira. 
A pretendente: KELEN APARECIDA MONTAGNER, estado civil solteira, profissão 
executiva de vendas, nascida em Terra Boa - PR, no dia 25/04/1978, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antenor Montagner e de 
Maria Helena Montagner.

O pretendente: FERNANDO CAPABIANCO, estado civil solteiro, profissão farmacêutico 
bioquimico, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/08/1977, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rodamés Capabianco e de Abigail Maria de Lourdes 
Capabianco. A pretendente: BRUNA BARALDI, estado civil solteira, profissão estilista, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 16/05/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de José Reinaldo Baraldi e de Miquelina Molinari Baraldi.

O pretendente: SIDNEI SANTOS DE AQUINO, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Araci - BA, no dia 30/12/1981, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filho de David Tomaz de Aquino e de Maria Gregoria dos Santos. 
A pretendente: MARIA ROSELI ALVES DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
manicure, nascida em Belo Jardim - PE, no dia 31/03/1978, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Lidio Alves da Silva e de Juraci Alves da Silva.

O pretendente: WALAFY GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profis-
são auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/03/1995, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Aparecido de Oliveira e de 
Rita de Cassia Carlos da Silva. A pretendente: MILENA FERNANDA DE SOUZA NAS-
CIMENTO, estado civil solteira, profissão auxiliar de loja, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 06/07/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Michel 
Ivan do Nascimento e de Luzia Maria de Souza.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

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: ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 08/12/1981, residente e domiciliado em Pirituba, São 
Paulo - SP, filho de Maria Bernadete de Oliveira. A pretendente: KARIN SEMAN CASTRO, 
estado civil solteira, profissão analista de pré venda, nascida em São Paulo - SP, no dia 
20/04/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Renato 
da Silva Castro e de Dalva Seman Castro.

O pretendente: DANILO DE LUCAS BARBOSA, estado civil solteiro, profissão consultor 
de vendas, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/04/1992, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luis Sergio Barbosa e de Cleide Feitosa da Silva. 
A pretendente: DANIELA DEL RIO, estado civil solteira, profissão bancária, nascida em 
São Caetano do Sul - SP, no dia 01/10/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Milton Del Rio Blas e de Aurelina Pereira Del Rio.

O pretendente: BRUNO LUCCHI FELIPINI, estado civil solteiro, profissão professor, nas-
cido em São Paulo - SP, no dia 26/01/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de Celso Luiz Felipini e de Carmen Elda Lucchi Felipini. A pretendente: 
LAÍS SUAREZ RODRIGUEZ, estado civil solteira, profissão professora, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 10/12/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Laercio Suarez Rodriguez e de Marcia Regina Romanato Suarez Rodriguez.

O pretendente: GLAUBER FIRMINO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão assis-
tente comercial, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/03/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Miguel Rodriges de Oliveira e de Deise Firmino. 
A pretendente: JULIANA SANTOS QUIRINO, estado civil solteira, profissão auxiliar admi-
nistrativo, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 09/08/1995, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Carlos Batista Quirino e de Vanice dos Santos.

O pretendente: GABRIEL FERNANDES ZEITUNE DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão jornalista, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/10/1981, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Heleno Antonio dos Santos e de Vera Lucia 
Fernandes Zeitune dos Santos. A pretendente: JULIANA SANCHEZ LOURENCINI, es-
tado civil solteira, profissão nutricionista, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/04/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Carlos Lourencini 
e de Alicia Sanchez Gallego Lourencini.

O pretendente: RAFAEL DE MORAES ZERBINATI, estado civil divorciado, profissão 
cirurgião dentista, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/01/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alziro Genésio Zerbinati e de Barbara de Moraes 
Zerbinati. A pretendente: THULÍOLA PINHEIRO LOPES, estado civil solteira, profissão cirurgiã 
dentista, nascida em Belo Horizonte - MG, no dia 04/01/1993, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Caetano Lopes Filho e de Marília Pinheiro Lopes.

O pretendente: FELIPE OLIVEIRA LUSTRI DE PAULO, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/07/1996, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ricardo Luiz de Paulo e de Eliane de Oliveira Lustri. 
A pretendente: LUANA KERULLEN PEREIRA LUCENA, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/10/2000, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Alexandre Lucena e de Simone Souza Pereira.

O pretendente: ARIOVALDO SERIGATTO, estado civil divorciado, profissão despachante 
aduaneiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/07/1959, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Oswaldo Serigatto e de Nair Slaghanouf Serigatto. A 
pretendente: FABIANA DA ROCHA BRASIL, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 07/09/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Antonio da Rocha Brasil e de Marinalva dos Santos Brasil.

O pretendente: RICARDO FERRARETO IGLESIO, estado civil solteiro, profissão médico, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 28/09/1988, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Jesus Iglesio Martines e de Marlene do Carmo Ferrareto Iglesio. A pretendente: 
GABRIELA PERPETUO KROBATH, estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 17/06/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Otavio Frederico Krobath e de Maria Antonia Perpetuo Krobath.

O pretendente: BRUNO BARIANI NEVES COIMBRA, estado civil solteiro, profissão 
fotógrafo, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/03/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alfredo Neves Coimbra Junior e de Cleusa Bariani 
Neves Coimbra. A pretendente: TALITA GONÇALVES DE ALMEIDA, estado civil sol-
teira, profissão enfermeira, nascida em São Paulo - SP, no dia 18/12/1987, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Lourenço Sergio de Almeida e de 
Rita de Cassia Gonçalves de Almeida.

O pretendente: MURILO DIAS ROMERO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão técnico 
de suporte, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/02/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Silvio Romero da Silva e de Rosalia Dias Romero 
da Silva. A pretendente: LAIS MALDONADO ROCATO, estado civil solteira, profissão 
farmacêutica, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/08/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Goldemir Rocato e de Izilda Maldonado Rocato.

O pretendente: ISRAEL LOPES JUNIOR, estado civil divorciado, profissão diretor executivo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 15/08/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Israel Lopes e de Geraldina Severina Lopes. A pretendente: 
RENATA BAUZYS MONTEIRO, estado civil divorciada, profissão professora, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 19/09/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Joaquim Ventura Santos Monteiro e de Cristina Bauzys Santos Monteiro.

O pretendente: PAULO GIANGARELLI LACERDA, estado civil solteiro, profissão analista 
de produtos, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/09/1991, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcelo José Lacerda e de Marinês Giangarelli 
Lacerda. A pretendente: ALINE DE CÁSSIA SGARABOTTO GONZALES, estado civil 
solteira, profissão professora, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia 22/11/1990, 
residente e domiciliada em Santo André - SP, filha de Airton Oliveira Gonzales e de Isabel 
Aparecida Sgarabotto Gonzales.

O pretendente: ANTONIO HENRIQUE SIMÕES, estado civil solteiro, profissão analista de 
sistemas, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia (15/08/1988), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Simões e de Marilene dos Santos Simões. 
A pretendente: PRISCILA DOS REIS LOPES, estado civil solteira, profissão assistente de 
operações, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia (01/01/1992), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Soares Lopes e de Elza dos Reis Oliveira.

O pretendente: ADAILTO MACHADO SANTOS, estado civil divorciado, profissão pedreiro, 
nascido em Uibaí - BA, no dia (20/07/1981), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filho de Francisco Julião dos Santos e de Maria de Lurdes Machado Santos. A pretendente: 
ADRIANA ROSÁRIO DOS ANJOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de cozinha, nascida 
em Salvador (Conceição da Praia) - BA, no dia (18/08/1976), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de Adelson Ferreira dos Anjos e de Meire Ferreira do Rosário Anjos.

O pretendente: MOABER MONTEIRO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão autô-
nomo, nascido em Praia Grande - SP, no dia (30/05/1980), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Moises Alves de Oliveira e de Abiail Monteiro de Oliveira. 
A pretendente: ELIANE MOTA DA SILVA, estado civil solteira, profissão diarista, nascida em 
Cadeias (Município de Simões Filho) - BA, no dia (19/06/1977), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Adalberto da Silva e de Maria das Graças Mota da Silva.

O pretendente: RODRIGO DOS SANTOS CRUZ, estado civil solteiro, profissão coordenador 
técnico, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (09/08/1981), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João dos Santos Cruz e de Maria da Luz de Oliveira 
Cruz. A pretendente: JOSEANE ALVES DE SOUSA, estado civil solteira, profissão consultora 
de eventos, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (11/09/1981), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Froncivaldo Sousa e de Joana Alves Sousa.

O pretendente: GUSTAVO AHMAD PECHLIYE, estado civil solteiro, profissão autôno-
mo, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (12/11/1997), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ahmad Pechliye e de Geane Rocha de Aro. A 
pretendente: THAINA DE BARROS GONÇALVES, estado civil solteira, profissão vende-
dora, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (01/10/1998), residente e domiciliada 
nesta Capital - SP, filha de Edgar Gonçalves e de Julie Cristiane de Barros. Obs.: Bem 
como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: ROBERTO DA SILVA SOUZA PULU, estado civil divorciado, profissão 
analista de dados, nascido em Santos (1º Subdistrito) - SP, no dia (13/03/1977), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José de Sousa Pulu e de Maria 
Eurenice Vale da Silva Pulu. A pretendente: FABIANE RODRIGUES DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão analista de RH, nascida nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia 
(10/11/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jairo 
Rodrigues da Silva e de Carmen Lucia da Silva.

O pretendente: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA FERNANDES, estado civil solteiro, 
profissão serralheiro, nascido em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia (30/04/1993), 
residente e domiciliado em Guarulhos - SP, filho de Paulo Alves Fernandes e de Maria 
Cardosina de Oliveira Fernandes. A pretendente: PRISCILA DE SOUSA ALMEIDA, 
estado civil solteira, profissão assistente administrativa, nascida nesta Capital, Mooca - 
SP, no dia (06/09/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Nizevaldo França de Almeida e de Delvani de Sousa Almeida.

O pretendente: LEANDRO RIBEIRO NUNES, estado civil solteiro, profissão motoboy, 
nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia (04/03/1986), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Adalberto Antonio Nunes e de Silvana Ribeiro 
Nunes. A pretendente: RHAYSSA ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de enfermagem, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (10/06/1988), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Valdecir Nogueira de 
Oliveira e de Soraia Alves de Oliveira.

O pretendente: CLEBER WALTER, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido 
em São Paulo - SP, no dia (14/11/1978), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de Paulo Walter Sobrinho e de Fatima da Silva Walter. A pretendente: 
FERNANDA CAVALCANTE WALTER, estado civil divorciada, profissão pedagoga, nas-
cida em São Paulo - SP, no dia (21/07/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Fernando Antonio Ténorio Cavalcante e de Leontina Maria da 
Silva Ténorio Cavalcante.

O pretendente: DENNER SERAFIM DE MENEZES, estado civil solteiro, profissão 
programador, nascido em São Paulo - SP, no dia (05/08/1990), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Josué Carlos de Menezes e de 
Marcilia Serafim de Menezes. A pretendente: KEZIA DE JESUS DOS REIS, estado 
civil solteira, profissão tricologista, nascida em Suzano - SP, no dia (28/05/1993), 
residente e domiciliada em Guararema - SP, filha de Odenilson Manoel dos Reis 
e de Marizélia de Jesus Sacramento dos Reis. Obs.: Bem como cópia recebida da 
Unidade de Serviço do Cartório do Município de Guararema, neste Estado, onde 
será realizado o casamento.

O pretendente: MARCUS VINÍCIUS VERDANI SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
operador de máquina, nascido em Guarulhos - SP, no dia (10/09/1988), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Raimundo de Jesus Santos e 
de Elisabete Verdani. A pretendente: CAROLINA DOS SANTOS MACHADO, estado 
civil solteira, profissão costureira, nascida em São Paulo - SP, no dia (18/07/1992), 
residente e domiciliada em Itaquaquecetuba - SP, filha de Antonio Divino Machado 
e de Edneia dos Santos Machado. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de 
Serviço do Cartório do Município de Itaquaquecetuba, neste Estado, onde será 
realizado o casamento.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: VÁLTER CAETANO JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão militar, nas-
cido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (15/09/1966), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Walter Caetano e de Dalva Tuzza Caetano. A 
convivente: JAIDE MARCHIORI CALMON, estado civil divorciada, profissão empresária, 
nascida nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia (02/08/1972), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jair Calmon e de Margarida Marchiori Calmon. Obs.: 
Faço saber que pretendem se casar nos termos do artigo 8º da Lei 9.278 de 10 de maio 
de 1966, em conversão de união estável.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

 Distrito - Guaianazes 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

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

Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
        

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

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:

NIKSON COSTA SOUSA, estado civil solteiro, profissão instalador, nascido em Imperatriz, 
Estado do Maranhão (CN:LV.A/055.FLS.057 IMPERATRIZ/MA), Imperatriz, MA no dia vinte 
e três de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (23/02/1986), residente e domiciliado 
Rua Paravisco, 92, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Moisés Queiroz 
de Sousa e de Irismar dos Santos Costa Sousa. JULIANA CARLOS DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão teleatendente, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/089.FLS.030 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de maio de mil novecentos e oitenta e seis 
(13/05/1986), residente e domiciliada Rua Paravisco, 92, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Elias Ferreira da Silva e de Neuza Antonio Carlos da Silva.

CARLOS EDUARDO ALVES DE MATOS, estado civil solteiro, profissão técnico em 
enfermagem, nascido em São João de Meriti, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV-A-
-42,FLS.43V-2º DISTRITO DE SÃO JOÃO DE MERITI/RJ), São João de Meriti, RJ 
no dia seis de novembro de mil novecentos e noventa e um (06/11/1991), residente e 
domiciliado Rua Manuel José Leal, 15, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Pedro Silva de Matos e de Claudionice José Alves de Matos. LARISSA CALER 
DAMASCENO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Campinas, neste Estado 
(CN:LV-A-202,FLS.395-1º SUBDISTRITO DE CAMPINAS/SP), Campinas, SP no dia vinte 
e dois de agosto de mil novecentos e oitenta (22/08/1980), residente e domiciliada Rua 
Manuel José Leal, 15, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Damasceno e de Maria Benedita Caler Damasceno. 

ANDERSON MANOEL DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido 
em Machados, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/008.FLS.081 MACHADOS/PE), Macha-
dos, PE no dia três de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (03/01/1989), residente 
e domiciliado Rua Sestílio Melani, 761, casa 04, Conjunto Habitacional A E Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Lourênço da Silva e de Marisa Albuquer-
que da Silva. ROSILENE BATISTA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Santo André, neste Estado (CN:LV.A/046.fls.001-2º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ-
-UTINGA/SP), Santo André, SP no dia doze de setembro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (12/09/1985), residente e domiciliada Rua Sestílio Melani, 761, casa 04, Conjunto 
Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sueli Aparecida Batista.

MARCOS ROBERTO DOS SANTOS BARROS, estado civil solteiro, profissão controlador 
de acesso, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/132.FLS.041-IBIRAPUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e oitenta e seis (26/05/1986), 
residente e domiciliado Rua Rio Mamanguape, 102, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Daniel Ferreira Barros e de Inês Maria dos Santos Barros. JESSICA 
ZANCO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/145.
FLS.053-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de junho de mil novecentos e noventa 
e um (13/06/1991), residente e domiciliada Rua Rio Mamanguape, 102, casa 02, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gislaine Perpetua Zanco.

WESLEI DIMES SILVA, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido em neste Dis-
trito (CN:LV.A/204.FLS.290-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de junho de mil 
novecentos e noventa e quatro (07/06/1994), residente e domiciliado Avenida Francisco 
Tranchesi, 257, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
José Gime Silva Filho e de Katia Silene Rodrigues. MAYRA DA SILVA NATALI, estado 
civil solteira, profissão estudante, nascida em Subdistrito Jabaquara, nesta Capital 
(CN:LV.A/291.FLS.003 JABAQUARA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de março de 
mil novecentos e noventa e seis (04/03/1996), residente e domiciliada Avenida Doutor 
Francisco Munhoz Filho, 1274, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose 
Anthero Natali e de Rita Jorge Da Silva Lima.

THIAGO WELLES MEDEIROS DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão agente de 
organização escolar, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/137.FLS.132-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia nove de janeiro de mil novecentos e noventa e um (09/01/1991), 
residente e domiciliado Rua Irará, 112, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Pedro De Souza e de Genira Medeiros Oliveira De Souza. THA-
MIRIS GOUVEIA CRUZ, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em 
Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/106.FLS.058V-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e três de setembro de mil novecentos e noventa e seis (23/09/1996), residente 
e domiciliada Rua Campo das Pitangueiras, 540, casa 62, Jardim São Nicolau, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filha de Paulo Ferreira da Cruz e de Silvana Gouveia da Silva.

MAURICIO OLIVEIRA RAMOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de cozinha, nascido 
em Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV-A 452,FLS.168V-SANTO AMARO/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (25/02/1992), 
residente e domiciliado Rua Xavier Palmerim, 397, casa 01, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mauricio de Araujo Ramos e de Luciana Reis Oliveira 
Ramos. HÉRICA DE JESUS SANTOS, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida 
em Itambé, Estado da Bahia (CN:LV-A-61,FLS.590 ITAMBÉ/BA), Itambé, BA no dia vinte e 
três de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (23/01/1992), residente e domiciliada Rua 
Pimentel de Távora, 12, casa 03, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Edivaldo Ribeiro dos Santos e de Ivani de Jesus Santos.

ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão serralheiro, nascido 
em Ivaiporã, Estado do Paraná (CN:LV.A/005.FLS.083-IVAIPORÃ/PR), Ivaiporã, PR no 
dia vinte e nove de maio de mil novecentos e oitenta e três (29/05/1983), residente e 
domiciliado Rua Mambaí, 31, casa A, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
João Amaro de Oliveira e de Aparecida da Silva De Oliveira. MARIA PAULA CAETANO 
SILVÉRIO, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São 
Paulo, SP no dia treze de maio de mil novecentos e setenta e oito (13/05/1978), residente 
e domiciliada Rua Mambaí, 31, casa A, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Orlando Silvério e de Brazilina Caetano Silvério.

TIAGO OLIVEIRA RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão acessor de vendas, nascido 
em Guarulhos, neste Estado (CN:LV-A-377,FLS.223-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/
SP), Guarulhos, SP no dia treze de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (13/01/1987), 
residente e domiciliado Travessa Bernardo Strozzi, 52, casa 02, Jardim Lajeado, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filho de José Coutinho Rodrigues e de Vitoria Oliveira Rodrigues. 
BEATRIZ COSTA DA SILVA LEITE, estado civil solteira, profissão atendente de restaurante, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A 300,FLS.106-V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito (01/02/1998), residente e 
domiciliada Rua 18 de Abril, 1258, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel da Silva Leite e de Fabricia Costa Bomfim.

LEANDRO ANUNCIAÇÃO, estado civil solteiro, profissão gari, nascido em São Paulo - 
Capital (CN:LV-A-176,FLS.227V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de junho de 
mil novecentos e oitenta e três (05/06/1983), residente e domiciliado Rua Maria Baumann 
Mendonça, 285, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josafa Anunciação e de Marli Apa-
recida Ferreira da Silva. ANDRÉA CRISTINA PEREIRA, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV-A-284,FLS.66 IPIRAN-
GA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de junho de mil novecentos e setenta (30/06/1970), 
residente e domiciliada Rua Inácio Altini, 70, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Admir José Pereira e de Chirlei Aparecida Silva Pereira.

MARCELO APARECIDO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido em 
Subdistrito Vila Maria, nesta Capital (CN:LV.A/088.FLS.274-VILA MARIA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezoito de agosto de mil novecentos e setenta e um (18/08/1971), residente e 
domiciliado Rua Arraial de São Bartolomeu, 590, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de José João da Silva e de Berenice Cicera da Silva. FILOMENA 
MARIA DE LIMA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Alexandria, Estado do 
Rio Grande do Norte (CN:LV.A/036.FLS.222-1° OFÍCIO DE MARTINS/RN), Alexandria, 
RN no dia seis de abril de mil novecentos e sessenta e oito (06/04/1968), residente e 
domiciliada Rua Arraial de São Bartolomeu, 590, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Benedito Curioso de Lima e de Terezinha Firmina da Costa Lima.

ALEXANDRE RAMIRES, estado civil solteiro, profissão serralheiro, nascido em Vera 
Cruz, neste Estado (CN:LV.A/034.FLS.191-VERA CRUZ/SP), Vera Cruz, SP no dia oito 
de junho de mil novecentos e setenta e um (08/06/1971), residente e domiciliado Rua 
Castelândia, 279, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João 
Ramires e de Ana Zélia de Souza Ramires. ADARLUCIA GONÇALVES MENDES, es-
tado civil solteira, profissão vendedora, nascida em Porteirinha, Estado de Minas Gerais 
(CN:LV.A/037.FLS.022V-PORTEIRINHA/MG), Porteirinha, MG no dia vinte e dois de 
abril de mil novecentos e sessenta e nove (22/04/1969), residente e domiciliada Rua 
Castelândia, 279, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raul 
Mendes Soares e de Lourdes Nunes Gonçalves.

VALDECI MODESTO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido em 
Pereira Barreto, neste Estado, Pereira Barreto, SP no dia dois de fevereiro de mil nove-
centos e setenta e um (02/02/1971), residente e domiciliado Rua Juçaral, 955, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jesuino Modesto da Silva e de 
Nair Pereira da Silva. MARIA DE LOURDES SANTOS, estado civil divorciada, profissão 
cozinheira, nascida em Lerro Vilie, Estado do Paraná, Lerro Vilie, PR no dia dezessete 
de julho de mil novecentos e sessenta e oito (17/07/1968), residente e domiciliada Rua 
Juçaral, 955, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Vicente dos Santos e de Maria Profio dos Santos.

GILBERTO MARCOS PEREIRA, estado civil divorciado, profissão comerciante, nascido em 
São Caetano do Sul, neste Estado, São Caetano do Sul, SP no dia vinte e um de junho de mil 
novecentos e sessenta e oito (21/06/1968), residente e domiciliado Rua Paisagem Noturna, 
71, bloco B, apartamento 31, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Waldemar Januário Pereira e de Catarina Favero Pereira. LIVIA CRISTIANE 
ALVES DE LIMA, estado civil solteira, profissão esteticista, nascida em Fortaleza, Estado 
do Ceará (CN:LV.A/031.FLS.030-2° ZONA DE FORTALEZA/CE), Fortaleza, CE no dia vinte 
e quatro de maio de mil novecentos e oitenta (24/05/1980), residente e domiciliada Rua 
Paisagem Noturna, 71, bloco B, apartamento 31, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Nonato de Lima e de Raimunda Alves de Lima.

ANDERSON BISPO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão repositor, nascido em 
Salvador, Estado da Bahia (CN:LV.A/024.FLS.117-DISTRITO DE PERIPERI-SALVADOR/BA), 
Salvador, SP no dia oito de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (08/08/1988), residente 
e domiciliado Rua Piava, 48, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge 
Menezes dos Santos e de Iraci Bispo dos Santos. MIKAELLY STHEFANY FERNANDES 
DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão atendente de loja, nascida em Praia Grande, 
neste Estado (CN:LV.A/044.FLS.207-PRAIA GRANDE/SP), Praia Grande, SP no dia cinco 
de setembro de mil novecentos e noventa e seis (05/09/1996), residente e domiciliada Rua 
Paulino Benedito de Freitas Filho, 69, casa 01, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Daniel Francisco de Oliveira e de Marcia Fernandes dos Santos de Oliveira.

BRUNO RAFAEL GONÇALVES FERNANDES, estado civil solteiro, profissão vende-
dor, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/044.FLS.278V-VILA GUILHERME/SP), 
São Paulo, SP no dia trinta de junho de mil novecentos e noventa e um (30/06/1991), 
residente e domiciliado Rua São Gonçalo do Piauí, 228, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Alexandre Fernandes e de Maria dos Anjos Gonçalves. SABRINNA VIEIRA DO 
NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão consultora de seguros auto, nascida em 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV.A/821.FLS.076-5º CIRCUNSCRIÇÃO 
DO RIO DE JANEIRO/RJ), Rio de Janeiro, RJ no dia seis de abril de mil novecentos 
e noventa e um (06/04/1991), residente e domiciliada Rua São Gonçalo do Piauí, 228, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ribamar Pereira do Nascimento e de Veronica 
Maria Vieira do Nascimento.

GILSON ROBERTO DA SILVA COSTA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/037.FLS.036-SÃO CAETANO DO SUL/SP), São 
Caetano do Sul, SP no dia dez de dezembro de mil novecentos e oitenta e um (10/12/1981), 
residente e domiciliado Rua Bárbara Jurana, 241, casa 01, Jardim Nossa Senhora do Car-
mo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Roberto da Costa e de Lúcia Maria da Silva 
Costa. EDISANIA BATISTA OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em 
Botuporã, Estado da Bahia (CN:LV.A/007.FLS.057-TANQUE NOVO/BA), Botuporã, BA no dia 
dezesseis de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (16/01/1982), residente e domiciliada 
Rua Bárbara Jurana, 241, casa 01, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Nelson Cezario de Oliveira e de Neusa Batista Oliveira.

SIVALDO VELOSO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão oficial de manutenção, 
nascido em Igatu, Município de Andaraí, Estado da Bahia (CN:LV-A-08,FLS.12-IGATU/ANDA-
RAÍ/BA), Andaraí, BA no dia doze de junho de mil novecentos e setenta e três (12/06/1973), 
residente e domiciliado Avenida Miguel Ignácio Curi, 189, casa 03, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Veloso Santos e de Maria Matildes Santos. FERNANDA 
LIRA SOUZA, estado civil solteira, profissão cuidadora, nascida em Barueri, neste Estado 
(CN:LV-A-42,FLS.133V-BARUERI/SP), Barueri, SP no dia oito de agosto de mil novecentos 
e oitenta e dois (08/08/1982), residente e domiciliada Avenida Miguel Ignácio Curi, 189, casa 
03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria da Conceição Lira Souza.

MARCOS HENRIQUE ROCHA PIMENTEL, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
refrigeração, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/358.FLS.136V-
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e 
noventa e quatro (17/12/1994), residente e domiciliado Rua Nobreza, 05, casa 01, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sueli da Rocha Pimentel. 
SAMANTHA VITTOLO CUNHA, estado civil solteira, profissão atendente, nascida em 
Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/222.FLS.183-INDIANÓPOLIS/SP), São 
Paulo, SP no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (16/02/1991), 
residente e domiciliada Rua Espinosa, 85, casa 02, Parque das Paineiras, nesta Capital, 
São Paulo, SP, filha de Danilo Vittolo Cunha e de Maria Lucia Vieira dos Santos Bazzan.

ERIK DE BARROS ECKER, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/049.FLS.014-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de abril de 
mil novecentos e oitenta e quatro (20/04/1984), residente e domiciliado Rua Virgínia Augusta 
Miguel, 480, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Ecker e de Maria 
Anirce de Barros Ecker. CARLA CAVALHEIRO DE JESUS, estado civil solteira, profissão 
assistente de enfermagem, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/051.
FLS.228V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de junho de mil novecentos e oitenta e 
seis (18/06/1986), residente e domiciliada Rua Virgínia Augusta Miguel, 480, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto de Jesus e de Joseane Cavalheiro de Jesus.

ELISEU PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão analista de suporte, 
nascido em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/125.FLS.056-SAÚDE/SP), São 
Paulo, SP no dia dezenove de dezembro de mil novecentos e noventa e um (19/12/1991), 
residente e domiciliado Rua Jatairana, 106, Parque Sevilha, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Plinio Fonseca dos Santos e de Zilda Souza Pereira. THAMIRES ADRIANE DE 
SOUZA, estado civil solteira, profissão desenhista projetista, nascida em Guaianases, 
nesta Capital (CN:LV.A/113.FLS.158 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
um de maio de mil novecentos e noventa e quatro (21/05/1994), residente e domiciliada 
Avenida Ponte da Amizade, 04, apartamento 12-B, Jardim Marilu, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filha de Flavio Donizeti de Souza e de Adriana Pires Okagava de Souza. 

MARCÉLO TRUJILLO, estado civil solteiro, profissão policial militar, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/082.FLS.247V-BRÁS/SP), São Paulo, SP no dia dois de agosto 
de mil novecentos e sessenta e sete (02/08/1967), residente e domiciliado Rua Sílvio 
Barbini, 212, bloco B, apartamento 51, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Roberto Trujillo e de Glanete Trujillo. JOELMA DE ANDRADE 
DANTAS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Monte Santo, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/055.FLS.077-MONTE SANTO/BA), Monte Santo, BA no dia nove de abril de mil 
novecentos e sessenta e nove (09/04/1969), residente e domiciliada Rua Sílvio Barbini, 
212, bloco B, apartamento 51, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Simão Luiz Dantas e de Gessy Joséfa de Andrade Dantas. 

SERGIO BARBOSA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão controlador de acesso, 
nascido em Subdistrito Limão, nesta Capital (CN:LV.A/021.FLS.119-LIMÃO/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e seis de março de mil novecentos e oitenta e dois (26/03/1982), 
residente e domiciliado Rua Rafael Albarini, 234, bloco A, apartamento 33, Jardim Redil, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Miguel Pedroso da Silva e de Maria de Jesus 
Barbosa da Silva. REGIANE DOS SANTOS DELLA TORRE, estado civil solteira, pro-
fissão professora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/109.FLS.217 LIBERDADE/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e oitenta e três 
(29/11/1983), residente e domiciliada Rua Flor de Pelicano, 81, Vila Verde, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Edegar Della Torre e de Roseli Coqueiro dos Santos Della Torre. 

KAUAN FERMINO COSTA, estado civil solteiro, profissão estudante, nascido em Lorena, 
neste Estado (CN:LV.A/120.FLS.052-LORENA/SP), Lorena, SP no dia primeiro de agosto 
de mil novecentos e noventa e nove (01/08/1999), residente e domiciliado Rua Tubuna, 54, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Calil Fermino 
Costa e de Sheila Da Silva. ANNA CAROLLINA DE SOUZA BARBOSA MORI, estado 
civil solteira, profissão estudante, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/373.FLS.278V 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de abril de dois mil (30/04/2000), residente 
e domiciliada Rua Tubuna, 54, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Rodrigo Climaco Ferreira Mori e de Katia de Souza Barbosa Mori.

PAULO SERGIO SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão operador de tele-
marketing, nascido em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/042.FLS.298-POÁ/SP), Suzano, 
SP no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (17/01/1992), residente 
e domiciliado Rua Leoberto Leal, 312, Jardim Adelaide, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de José Roberto dos Santos e de Vânia Claudia da Silva. THAINARA DA ROCHA 
FERREIRA ARTONI, estado civil solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida 
em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/194.FLS.137-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e noventa e três (27/09/1993), 
residente e domiciliada Rua Leoberto Leal, 312, Jardim Adelaide, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Helio Sergio Artoni e de Monica da Rocha Ferreira Artoni.

ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão vendedor, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de abril de mil novecentos e oitenta 
e três (10/04/1983), residente e domiciliado Rua Camutanga, 45, bloco 01, apartamento 
21-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wilson Francisco de Souza e de 
Sonia Ferreira de Souza. SILVANIR PEREIRA CARVALHO, estado civil solteira, profissão 
cabeleireira, nascida em Euclides da Cunha, Estado da Bahia (CN:LV-A 73,FLS.226-
-EUCLIDES DA CUNHA/BA), Euclides da Cunha, BA no dia treze de setembro de mil 
novecentos e oitenta e três (13/09/1983), residente e domiciliada Rua Camutanga, 45, 
bloco 01, apartamento 21-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severiano 
Almeida Carvalho e de Maria Pereira Carvalho.

LUIZ FERNANDO SILVA BARROS, estado civil solteiro, profissão operador de telema-
rketing, nascido em São Luís, Estado do Maranhão (CN:LV.A/039.FLS.113-2°ZONA DE 
SÃO LUÍS/MA), São Luís, MA no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e três (27/12/1983), residente e domiciliado Rua Agostinho Delgado de Arouche, 217, 
Jardim Helena, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de João Da Cruz da Silva Barros e de 
Maria José Silva Barros. RAFAELLY KRISTINY DA SILVA SOUSA, estado civil solteira, 
profissão recepcionista, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/222.FLS.261V ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia dois de abril de mil novecentos e noventa e cinco (02/04/1995), 
residente e domiciliada Rua Alberto Fink, 141, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Jose de Sousa e de Maria Geny de Souza Silva.

CAIO CÉSAR RIBEIRO DE SANTANA, estado civil solteiro, profissão estoquista, nascido 
em Subdistrito Vila Maria, nesta Capital (CN :LV-A 103-FLS.134V-VILA MARIA/SP), São 
Paulo, SP no dia onze de junho de mil novecentos e noventa e oito (11/06/1998), residente 
e domiciliado Estrada Itaquera-Guaianazes, 2415, Rua 02, casa 73, Jardim Helena, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Ferreira de Santana e de Joelita Maria Ribeiro 
de Santana. TALYTA AGNES SIQUEIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar administrativo, nascida em neste Distrito (CN:LV-A 228,FLS.209-V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e noventa e cinco 
(25/05/1995), residente e domiciliada Rua Imburana, 152, casa 01, Jardim Beatriz, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Lair de Oliveira e de Simone Siqueira.

JOSÉ WILLIAM FERREIRA, estado civil solteiro, profissão metalúrgico, nascido em Sub-
distrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A-54,FLS.87 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (20/01/1987), residente e domiciliado 
Rua Jerônimo de Abreu do Vale, 214, casa B, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Wilson Ferreira e de Maria Zilma Ferreira. KARINE 
OLIVEIRA ARAÚJO, estado civil solteira, profissão auxiliar de escritório, nascida em Itabuna, 
Estado da Bahia (CN:LV-A-113,FLS.185 2º OFÍCIO DE ITABUNA/BA), Itabuna, BA no dia 
dezoito de maio de mil novecentos e noventa e oito (18/05/1998), residente e domiciliada 
Rua Jerônimo de Abreu do Vale, 214, casa B, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Eduardo de Oliveira Araújo e de Cristiane Novaes Oliveira.

ADALBERTO SATIO KUBOTA, estado civil solteiro, profissão consultor de TI, nascido em 
Recife, Estado de Pernambuco, (CN:LV.A/051,FLS.115V RECIFE/PE), Recife, PE no dia vinte 
e sete de março de mil novecentos e oitenta e quatro (27/03/1984), residente e domiciliado 
Rua Luzilândia, 194, Cidade Patriarca, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Inacio Kazumasa 
Kubota e de Alice Satico Katayama Kubota. DANIELE MIYUKI TEIXEIRA TAKAMURA, es-
tado civil solteira, profissão fisioterapeuta, nascida em neste Distrito, (CN:LV.A/066,FLS.227 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três 
(06/02/1983), residente e domiciliada Rua Barra de Guabiraba, 383, Itaquera, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Mario Massatoki Takamura e de Mariângela Teixeira Takamura.

RODRIGO MACEDO RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido em 
Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A-47,FLS.200 VILA MARIANA/SP), São 
Paulo, SP no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e quatro (14/02/1984), 
residente e domiciliado Rua Anibal Padovano, 10, apartamento 306-A, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Luiz Rodrigues e de Elaine de Jesus Macedo 
Rodrigues. CAROLINE CRISTINA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de escritório, nascida em São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV.A-66,FLS.152-
-RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São Bernardo do Campo, SP no 
dia dezenove de fevereiro de mil novecentos e noventa e três (19/02/1993), residente e 
domiciliada Rua Anibal Padovano, 10, apartamento 306-A, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Manuel Sergio de Oliveira e de Silene Perez Ruiz de Oliveira.

RODOLFO COSTA GADELHA, estado civil solteiro, profissão office boy, nascido em For-
taleza, Estado do Ceará (CN:LV-A-01,FLS.113-1º OFÍCIO DE CASCAVEL/CE), Fortaleza, 
CE no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e noventa e quatro (24/05/1994), 
residente e domiciliado Rua Antônio Gandini, 383, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Robson Gadelha dos Santos e de Maria Ilma da Silva Costa. DANIELA BARROS 
RODRIGUES, estado civil solteira, profissão auxiliar de estoquista, nascida em neste 
Distrito (CN:LV-A-206,FLS.105 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de julho de 
mil novecentos e noventa e quatro (07/07/1994), residente e domiciliada Rua Professor 
Leonídio Allegreti, 757, conj.03, bloco 54, apartamento 44-A, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Juarez Rodrigues e de Maria De Fatima Barros Silva.

LEONARDO PEREIRA SANTOS, estado civil solteiro, profissão analista de sistemas, 
nascido em Encruzilhada, Estado da Bahia (CN:LV.A/013.FLS.127V-DIVISÓPOLIS-
-ALMENARA/MG), Encruzilhada, BA no dia quinze de setembro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (15/09/1984), residente e domiciliado Rua Pedro Velho, 22, casa 02, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Geraldo Pereira 
dos Santos e de Maria de Lourdes Pereira Santos. JÉSSICA RAMALHO DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão técnica de nutrição, nascida em Brejo Santo, Estado do 
Ceará (CN:LV.A/015.FLS.051V-PORTEIRAS/CE), Brejo Santo, CE no dia quatorze de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e um (14/02/1991), residente e domiciliada Rua 
Pedro Velho, 22, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Francisco de Assis Dos Santos e de Maria Ramalho de Lucena.

DIÓGENES HENRIQUE BARROSO DA COSTA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de vidraceiro, nascido em neste Distrito, (CN:LV.A/108,FLS.073-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta e um de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (31/08/1988), 
residente e domiciliado Rua Doutor Manoel Guimarães, 696, Vila Taquari, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Bosco da Costa e de Magali Aparecida Barroso da Costa. 
TALITA FURTADO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão professora, nascida em 
Subdistrito Saúde, nesta Capital, (CN:LV.A/095,FLS.079-SUBDISTRITO SAÚDE/SP), 
São Paulo, SP no dia nove de março de mil novecentos e oitenta e nove (09/03/1989), 
residente e domiciliada Rua Doutor Manoel Guimarães, 696, Vila Taquari, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Odair José de Oliveira e de Vania Furtado.

EVANDRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em Con-
ceição do Jacuipe, Estado da Bahia (CN:LV.A-22,FLS.277-CONCEIÇÃO DO JACUIPE/
BA), Conceição do Jacuipe, BA no dia quinze de janeiro de mil novecentos e setenta 
e um (15/01/1971), residente e domiciliado Rua Francisco Alarico Bérgamo, 346, Vila 
Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aurino Macêdo dos Santos e de Elvira dos 
Santos. CLAUDIA DE ARAUJO PEREIRA, estado civil divorciada, profissão auxiliar de 
serviços gerais, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia dezessete de janeiro 
de mil novecentos e sessenta e oito (17/01/1968), residente e domiciliada Rua Francisco 
Alarico Bérgamo, 346, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio dos 
Santos Pereira e de Odete de Araujo Pereira.

PAULO HENRIQUE DE PAULA, estado civil solteiro, profissão professor, nascido em 
Campinas, neste Estado (CN:LV.A/156.FLS.261-1º SUBDISTRITO DE CAMPINAS/SP), 
Campinas, SP no dia sete de novembro de mil novecentos e sessenta e nove (07/11/1969), 
residente e domiciliado Rua Rafael Fernandes, 152, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Aparecido de Paula e de Odete Regina de Paula. WILSON DA SILVA 
PEREIRA, estado civil solteiro, profissão funcionário público federal, nascido em Subdistrito 
Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/071.FLS.105-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze 
de outubro de mil novecentos e oitenta e três (13/10/1983), residente e domiciliado Rua 
Rafael Fernandes, 152, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vanderlei 
Pereira e de Izilda Maria da Silva Pereira.

CLEBER MARQUES FERREIRA, estado civil solteiro, profissão metalúrgico, nascido 
em neste Distrito (CN:LV-A-53,FLS.200-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de 
abril de mil novecentos e oitenta e um (30/04/1981), residente e domiciliado Rua João 
Pedro Luna, 54, bloco B, apartamento 34, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Edgar Marques Ferreira e de Madalena De Oliveira Ribeiro 
Ferreira. LUCIMEIRE DE FRANÇA OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
recursos humanos, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A 40,FLS.166V-PIRITUBA/SP), 
São Paulo, SP no dia quinze de abril de mil novecentos e oitenta e quatro (15/04/1984), 
residente e domiciliada Rua João Pedro Luna, 54, bloco B, apartamento 34, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Emanoel Marques de 
Oliveira e de Juraci Luiza de França Oliveira.

ALEXANDRE LEITE DA ROCHA, estado civil divorciado, profissão ajudante geral, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de setembro de mil novecentos 
e oitenta e seis (07/09/1986), residente e domiciliado Rua Jerônimo de Abreu do Vale, 
513, Jardim Nossa Senhora do Carmo, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Euclides 
Salviano da Rocha e de Jacira de Lourdes Leite. VAGNA RODRIGUES DOS REIS, es-
tado civil solteira, profissão do lar, nascida em Feira de Santana, Estado da Bahia, Feira 
de Santana, BA no dia oito de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (08/01/1992), 
residente e domiciliada Rua Jerônimo de Abreu do Vale, 513, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eloi Conceição dos Reis e de Maria Clara 
da Conceição Rodrigues.

DIEGO VALENTIM, estado civil solteiro, profissão engenheiro eletricista, nascido em 
Piquete, neste Estado (CN:LV.A-08,FLS.108 PIQUETE/SP), Piquete, SP no dia vinte e 
cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (25/02/1989), residente e domici-
liado Rua Santa Marcelina, 420, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Marilda Valentim. IZABELLA MARTINI, estado civil solteira, profissão empresária, nascida 
em Subdistrito Tatuapé, neste Estado (CN:LV.A-88,FLS.139-TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte de agosto de mil novecentos e noventa e três (20/08/1993), residente e 
domiciliada Rua Hisaji Morita, 805, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdir 
Martini e de Isanir Bernardete Kieling Martini.

ANDRÉ GERALDO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão coordenador de marketing, 
nascido em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV-A 47,FLS.35V-MOÓCA/SP), São 
Paulo, SP no dia quatorze de abril de mil novecentos e oitenta e sete (14/04/1987), 
residente e domiciliado Rua Antônio Leite Penteado, 263, Jardim Verônia, nesta Capital, 
São Paulo, SP, filho de Jovani Geraldo da Silva e de Maria José da Silva. NATALIA LAÍS 
FERNANDES, estado civil solteira, profissão analista de recursos humanos senior, nas-
cida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A-90,FLS.79-BELENZINHO/SP), 
São Paulo, SP no dia dezoito de junho de mil novecentos e oitenta e oito (18/06/1988), 
residente e domiciliada Rua Guira, 228, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Cesar Fernandes e de Maria do Socorro dos 
Santos Fernandes.

GIOVANNI PAOLO FLORES FUENTES, estado civil solteiro, profissão analista de 
sistemas, nascido em Lima - Peru, Lima - Peru no dia quatorze de fevereiro de mil nove-
centos e oitenta e três (14/02/1983), residente e domiciliado Rua Malmequer-do-campo, 
539, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Walter Ernesto Flores 
Menendez e de Martha Soledad Fuentes Leon. VÂNIA AZEVEDO CORDEIRO, estado 
civil solteira, profissão enfermeira, nascida em Salvador, Estado da Bahia (CN:LV.A/029.
FLS.449-PAÇO SALVADOR/BA), Salvador, BA no dia vinte de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e um (20/02/1981), residente e domiciliada Rua Malmequer-do campo, 539, 
Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Abmael da Silva Cordeiro e de 
Ana Célia Carneiro Azevedo Cordeiro.

JHONY SOARES RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão gestor de campo, nascido 
em Americana, neste Estado, (CN:LV.A/065,FLS.144V AMERICANA/SP), Americana, SP 
no dia nove de maio de mil novecentos e noventa (09/05/1990), residente e domiciliado 
Rua Severino Arboleya Imbernon, 114, bloco 02, apartamento 12, Jardim Aurora, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Fernandes Ribeiro e de Divaldete Soares. QUEZIA 
LETICIA DAS DORES MARTINS, estado civil solteira, profissão atendente, nascida em 
Santo André, neste Estado, (CN:LV.A/320,FLS.164 ITAQUERA/SP), Santo André, SP no 
dia quatorze de novembro de mil novecentos e noventa e seis (14/11/1996), residente 
e domiciliada Rua Surucuás, 95, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Martins e de Wanda Sueli das Dores.

LUCAS HENRIQUE MUNIZ ROCHA, estado civil solteiro, profissão assistente de 
departamento pessoal, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/187.FLS.091-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de junho de mil novecentos e noventa e três 
(21/06/1993), residente e domiciliado Rua Moacir Fagundes, 98, bloco 03, apartamento 
101, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marco Antonio Rocha 
e de Neusa Maria Muniz. THAYS CARDOSO CATÃO, estado civil solteira, profissão 
atendente, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/100.FLS.070V 
TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia quatro de abril de mil novecentos e noventa 
e cinco (04/04/1995), residente e domiciliada Rua Moacir Fagundes, 98, bloco 03, 
apartamento 101, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel 
Luis Catão e de Adriane Carla Cardoso Catão.

JOSE MANUEL ACHUMIRI MAMANI, estado civil solteiro, profissão estudante, nascido 
em Santa Cruz de La Sierra - Bolívia, Santa Cruz de La Sierra - Bolívia no dia dez de 
julho de mil novecentos e noventa e oito (10/07/1998), residente e domiciliado Rua Santo 
Antônio de Itaberava, 611, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose 
Luis Achumiri Cabrera e de Luisa Mamani Vargas. ELLEN JENNIE TICONA CABRERA 
BELTRAN, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em São Miguel Paulista, 
nesta Capital (CN:LV.A 530,FLS.282-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia 
trinta de junho de mil novecentos e noventa e nove (30/06/1999), residente e domiciliada 
Rua Tarapitinga, 397, Vila Jacuí, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Salustiano Yony 
Beltran Calle e de Silvia Ticona Cabrera.

JUSSARA OLEGÁRIO DA COSTA, estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV-A-32,FLS.134V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
oito de junho de mil novecentos e oitenta e dois (28/06/1982), residente e domiciliada Rua 
Catarina Lopes, 151, casa 11, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Carlos Lima da Costa e de Rita de Cassia Olegário Lima da Costa. MARINA BEATRIZ 
MONTEIRO, estado civil solteira, profissão psicóloga, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV-A-60,FLS.48V-CONSOLAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia dez de março de mil 
novecentos e oitenta e nove (10/03/1989), residente e domiciliada Rua Catarina Lopes, 
151, casa 11, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Celso Guilherme Monteiro 
e de Miriam Aparecida dos Santos.

CARLOS ALBERTO TEIXEIRA, estado civil solteiro, profissão laboratorista, nascido 
em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/109.FLS.014-VILA PRUDENTE/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e sessenta e quatro 
(22/06/1964), residente e domiciliado Rua André Basili, 178, casa 03, Vila Chuca, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Martinho Gualberto Teixeira e de Alaide de Moura Teixei-
ra. ANA LUCIA DE CARVALHO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/030.FLS.279-DIADEMA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis 
de dezembro de mil novecentos e cinquenta e oito (26/12/1958), residente e domiciliada 
Rua André Basili, 178, casa 03, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivonete 
Umbelina De Carvalho.

CÉLIO LUIZ DA SILVA, estado civil solteiro, profissão cobrador, nascido em Nova 
Tebas, Estado do Paraná, (CN:LV.A/009,FLS.034-NOVA TEBAS/PR), Nova Tebas, PR 
no dia seis de março de mil novecentos e oitenta (06/03/1980), residente e domiciliado 
Avenida David Domingues Ferreira, 1478, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de José Luiz da Silva e de Anestina Barboza da Silva. PRISCILA FAUSTINA 
DE AFONSO, estado civil solteira, profissão cozinheira, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/072,FLS.284 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (06/01/1984), residente e domiciliada Rua Jacques 
Lacan, 280, Jardim São Paulo, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Ozelio Ivo de 
Afonso e de Maria Socorro Faustino de Afonso.

MOISES DE SOUZA FERREIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de faturamento, 
nascido em neste Distrito (CN:145,FLS.220-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze 
de junho de mil novecentos e noventa e um (11/06/1991), residente e domiciliado Rua 
Nicolau Campanella, 05, C, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mario Al-
ves Ferreira e de Maria Gleide de Souza Ferreira. ALINE MATOS DE MORAES SILVA, 
estado civil solteira, profissão técnica de laboratório, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV-A-52,FLS.21 ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de fevereiro de 
mil novecentos e noventa e dois (18/02/1992), residente e domiciliada Rua Nicolau 
Campanella, 05, C, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Derivaldo José da 
Silva e de Rosana Matos de Moraes.

MICHEL SILVA SANTOS, estado civil divorciado, profissão analista de suporte técni-
co, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de abril de mil 
novecentos e setenta e quatro (17/04/1974), residente e domiciliado Rua Virgínia de 
Miranda, 1096, bloco 01, apartamento 44, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Misael Damasceno dos Santos e de Terezinha Maria da Silva. MARCELA 
MENEZES, estado civil divorciada, profissão nutricionista, nascida em neste Distrito, 
São Paulo, SP no dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e oitenta (27/10/1980), 
residente e domiciliada Rua Virgínia de Miranda, 1096, bloco 01, apartamento 44, 
Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Evaldo Menezes e de 
Neuzeli da Costa Barros Menezes.
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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 (Oficial Interino)

O pretendente: ALESSANDRO SOUZA ROCHA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia 07/03/1981, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Coelho Neto e de Maria Julia Souza Neto. A pretendente: 
MARIA DO ROSÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de produção, nascida em Minas Novas, MG, no dia 06/10/1979, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Rodrigues dos Santos e de Maria 
das Dores Santos.

O pretendente: EVANILSON BELMIRO SANTOS, estado civil solteiro, profissão balconista, 
nascido em Itacaré, BA, no dia 18/08/1979, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Elicio Santos e de Edinasi Belmiro dos Santos. A pretendente: MARIA 
RAQUEL DA SILVA PEREIRA, estado civil divorciada, profissão professora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 25/02/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Givaldo Justino Pereira e de Lindaci da Silva Pereira.

O pretendente: ALLAN DOS SANTOS RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão 
desenhista, nascido em São Paulo, SP, no dia 23/07/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Alfredo Cardoso Rodrigues e de Maria Aparecida 
dos Santos Rodrigues. A pretendente: DENISE ALEXANDRINA AGUIAR DA PAZ, es-
tado civil solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia 17/01/1996, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Jorge da Paz e de 
Rosilda Aguiar da Silva Paz.

O pretendente: FÁBIO RODRIGUES SORIANO, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Xique-Xique, BA, no dia 20/01/1986, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Arnoldo Rodrigues Soriano e de Adélia Rodrigues Soriano. 
A pretendente: CRISTIENE FERREIRA XAVIER, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Xique-Xique, BA, no dia 24/10/1989, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Felisberto Ferreira Xavier e de Zenadia Neri Correia.

O pretendente: BRUNO BORGES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão empresário, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 07/10/1994, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Rogério Americo da Silva e de Sandra Patricia Lopes Borges. A preten-
dente: BRUNA CAROLINE SILVA DA COSTA, estado civil solteira, profissão empresária, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 06/01/1994, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Ivo Custódio da Costa e de Ormezinda de Fatima Silva da Costa.

O pretendente: NELSON LUIZ THOMAZ JUNIOR, estado civil solteiro, profissão moto-
rista autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia 25/11/1976, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Luiz Thomaz e de Olegaria Maria de Souza 
Thomaz. A pretendente: JAINE DA SILVA PORTELA, estado civil solteira, profissão 
manicure, nascida em Santo André, SP, no dia 20/10/1995, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Abenildo Portela e de Etelvina Felix da Silva Portela.

O pretendente: WILBER DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão autonomo, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 26/05/1994, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Josino Alves dos Santos e de Selma da Conceição 
Silva Santos. A pretendente: RENATA ALEXSANDRA DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 11/06/1997, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Renato João da Silva e de Maria 
Aparecida dos Santos.

O pretendente: EZEQUIEL CEZARIO PALUMBO, estado civil solteiro, profissão metalur-
gico, nascido em Governador Valadares, MG, no dia 26/07/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Enio Dias Palumbo e de Eliana Cezario Palumbo. 
A pretendente: MONIQUE FRANÇA RODRIGUES SILVA, estado civil solteira, profissão 
autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia 04/01/1996, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Rodrigues da Silva e de Maria Barbosa de França.

O pretendente: CLAUDIOMIRO FERREIRA DA ROCHA, estado civil solteiro, profissão 
instalador de som, nascido em São Paulo, SP, no dia 19/02/1973, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Valdomiro Ferreira da Rocha e de Nilzete Cardoso 
da Rocha. A pretendente: NORMA CRISTINA DOS ANJOS, estado civil solteira, profis-
são do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 08/06/1970, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Gervasio dos Anjos e de Cleonice Felix dos Anjos.

O pretendente: EVANDO SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão encarregado de 
obras, nascido em Jequié, BA, no dia 30/08/1983, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Luis Caetano Santos e de Antonia Barbosa Silva. A pretendente: 
MARIA NATÁLIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão manicure, nascida em 
Tucurui, PA, no dia 12/12/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Maria Lúcia dos Santos.

O pretendente: DAVI NEVES DE LIMA, estado civil solteiro, profissão escriturario, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 09/02/1993, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jose Ferreira de Lima e de Adelaide Neves da Conceição. A 
pretendente: THAIS OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, profissão assistente 
admistrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia 16/09/1994, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Régis Manoel dos Santos e de Tania de Fátima 
Soares Oliveira dos Santos.

O pretendente: FRANCISCO VALDEÍ DE CARVALHO PAMPLONA, estado civil solteiro, 
profissão auxiliar de cozinha, nascido em Mombaça, CE, no dia 19/05/1995, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Gonçalves de Carvalho Pamplona 
e de Irene Torres de Carvalho Pamplona. A pretendente: LETÍCIA EVANGELISTA DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Mombaça, CE, no dia 24/08/1998, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Neurivan da Silva 
e de Antonia Rosa Evangelista de Sousa.

O pretendente: ROBSON ALVES DA PAZ, estado civil solteiro, profissão almoxarife, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia 03/07/1986, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Luiz Jose da Paz Filho e de Marinalva Oliveira Alves da Paz. A pre-
tendente: ERICKA AMARO SANTOS, estado civil solteira, profissão professora, nascida 
em Juazeiro do Norte, CE, no dia 07/08/1985, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Edvan da Silva Santos e de Valdete Amaro Xavier.

O pretendente: WILLIAN TADEU BARADELL VANDERLEI, estado civil solteiro, 
profissão operador de telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia 13/07/1989, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Vanderlei e de 
Izabel Cristina Baradell Ramos Vanderlei. A pretendente: ISABEL ALVES MATEUS, 
estado civil solteira, profissão balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia 14/03/1989, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Eliseu Mateus e de 
Cassia Isabel Alves Mateus.

O pretendente: AMBROSIO DE SOUSA GOMES, estado civil divorciado, profissão 
tecnico eletronico, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia 07/12/1965, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Gercino Jose Gomes e de Maria 
Jose de Sousa Gomes. A pretendente: NEIDE RAIMUNDO DA SILVA, estado civil 
divorciada, profissão copeira, nascida em São Paulo, SP, no dia 14/01/1967, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Raymundo da Silva e de 
Irene Ferreira Leite.

O pretendente: MOHAMED ZIED OMRANE, estado civil solteiro, profissão comer-
ciante, nascido em Túnis, País da Tunisia, no dia 21/11/1979, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Abedellfattah Omrane e de Aicha Saidi. 
A pretendente: MARIA DALVA ROCHA DOS VALES, estado civil viúva, profissão 
baba, nascida em Vitória da Conquista, BA, no dia 22/08/1966, residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Messias Cruz Rocha e de Maria 
Vitória Fernandes da Silva.

O pretendente: CLAUDIO FERREIRA SERAFIM, estado civil solteiro, profissão metalur-
gico, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 26/08/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Laudelino Jose Serafim Neto e de Josefa Maria 
Ferreira da Silva. A pretendente: ERICA BERNARDES DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão cuidadora de idosos, nascida em Guarulhos, SP, no dia 09/05/1990, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Francisco dos Santos 
e de Angela Bernardes de Queiroz.

O pretendente: JOSÉ PEREIRA RAMALHO, estado civil divorciado, profissão ajudante 
geral, nascido em Campos Sales, CE, no dia 08/03/1971, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Bezerra Ramalho e de Maria Pereira. A pretendente: 
MÔNICA DIAS LOPES, estado civil solteira, profissão pedagoga, nascida em São Paulo, 
SP, no dia 29/06/1974, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio Dias Lopes e de Dolores Vicente Lopes.

O pretendente: JULIO CESAR DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motorista autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 07/09/1981, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Severino Felipe da Silva e de Maria Firmina da Silva. A pretendente: 
PRISCILA ROCHA DA SILVA, estado civil solteira, profissão assistente administrativo, 
nascida em Suzano, SP, no dia 28/08/1986, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Nilton José da Silva e de Maria Pinto Rocha da Silva.

O pretendente: WELLINGTON GOMES ALVES, estado civil solteiro, profissão conferente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 11/06/1992, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Paulo Araujo Alves e de Ana Celia Gomes. A pretendente: ERIKA JOSÉ 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de comercio, nascida em Itajuípe, 
BA, no dia 17/10/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Leonidio dos Santos e de Cleonice José dos Santos.

O pretendente: THAILLON FELIPE DE CARVALHO, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em Bandeirantes, PR, no dia 14/11/1994, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Elias Batista de Carvalho e de Nilza Alves 
dos Santos. A pretendente: LAIS MACHADO RODRIGUES DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 02/06/1998, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Aloisio Rodrigues da Silva e de 
Zilda da Silva Machado.

O pretendente: EDVALDO ROCHA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 22/08/1985, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Edson Souza dos Santos e de Mira Rocha dos Santos. A pretendente: 
MARIA LURDES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Altamira 
do Paraná, PR, no dia 24/03/1972, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Joaquim Galdino de Oliveira e de Antonia Emiliana de Oliveira.

O pretendente: PAULO ROBERTO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão eletricista, 
nascido em Araxá, MG, no dia 26/10/1981, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Paulo Francisco da Silva e de Marta Aguiar da Silva. A pretendente: 
JÉSSICA DE ALENCAR CARVALHO, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 01/08/1992, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Renato de Jesus Carvalho e de Maucilia Costa de Alencar.

O pretendente: JOSÉ EUDES BESERRA DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão 
armador, nascido em Teixeira, PB, no dia 23/07/1977, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Beserra de Sousa e de Maria das Dores de Sousa. 
A pretendente: SANDRA DA SILVA, estado civil viúva, profissão domestica, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 02/06/1975, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Pedro da Silva e de Maria Amara dos Santos Silva.

O pretendente: GLAUBERDAN DE SOUZA BRITO, estado civil solteiro, profissão operador 
de empilhadeira, nascido em Marabá, PA, no dia 19/10/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jacirley de Souza Brito. A pretendente: LAIS MARIA DOS 
SANTOS RIBEIRO, estado civil solteira, profissão operadora de monitoramento, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 27/02/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Francisco de Assis Ribeiro e de Clarice dos Santos Lopes.

O pretendente: JALVES FERREIRA MELO, estado civil solteiro, profissão açogueiro, 
nascido em Águas Belas, PE, no dia 18/05/1995, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José de Melo e de Edleuza Ferreira Melo. A pretendente: JÉSSICA 
RAYANE SILVA DE LIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Escada, PE, 
no dia 25/05/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luciflavio 
Lima de Lira e de Maria José Miranda da Silva.

O pretendente: LUIS PAULO CONCEIÇÃO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia 06/11/1994, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Leandro da Silva e de Joselia Conceição 
de Oliveira. A pretendente: KATHY TRIGUEIRO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia 30/10/1996, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Alex Trigueiro dos Santos 
e de Cristiana Gonçalves de Souza Santos.

O pretendente: IRAN DE OLIVEIRA DIAS, estado civil divorciado, profissão segurança, 
nascido em Ipiau, BA, no dia 13/04/1986, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Irineu Oliveira Dias e de Ilda Pereira de Oliveira. A pretendente: EVA LÚCIA 
DE SOUSA SILVA, estado civil solteira, profissão arrumadeira, nascida em Araruna, PB, 
no dia 08/03/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Mário 
da Silva Ferreira e de Maria Gilvanete de Sousa Ferreira.

O pretendente: JUAN HEBERT SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
zelador, nascido em São Paulo, SP, no dia 02/01/1997, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemir Pena de Oliveira e de Nátia Quele dos San-
tos. A pretendente: THAYNA PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia 03/02/1998, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista dos Santos e de Lucineide 
Pereira dos Santos.

O pretendente: MARCIO DA SILVA PAZ, estado civil solteiro, profissão controlador de 
acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia 19/09/1980, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de João Gloria Paz e de Ines Maria da Silva Paz. A pretendente: 
EDIVÂNIA SILVA SENA, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em 
Guarulhos, SP, no dia 06/09/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Reginaldo Sena e de Eugenia Rodrigues Silva.

O pretendente: RICARDO DOS SANTOS BARBOSA, estado civil solteiro, profissão 
analista contabil, nascido em Pindamonhangaba, SP, no dia 27/04/1989, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Reinaldo Alves Barbosa e de Celina 
Maria dos Santos. A pretendente: PALOMA ROCHA MORAES, estado civil solteira, 
profissão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia 23/07/1994, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Guimarães Moraes e 
de Selma Rocha de Lima Moraes.

O pretendente: ROGÉRIO SOUSA RODRIGUES, estado civil divorciado, profissão agente 
socio educativo, nascido em Guarulhos, SP, no dia 13/09/1977, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato Rodrigues e de Luiza Euriza 
Sousa Rodrigus. A pretendente: JULIANA DE SOUZA BEZERRA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 06/01/1985, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Lourinaldo Barbosa Bezerra e de Maria José de 
Souza Bezerra.

O pretendente: JURANDIR APARECIDO DE MOURA, estado civil solteiro, profissão 
funcionário público, nascido em São Paulo, SP, no dia 25/06/1984, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Taciana Teixeira de Moura. A pretendente: 
SOLANGE DA SILVA FERNANDES, estado civil solteira, profissão babá, nascida em 
Imperatriz, MA, no dia 29/07/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Manoel Chaves Fernandes e de Osmarina da Silva Fernandes.

O pretendente: WILSON DIAS DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão ele-
tricista, nascido em São Paulo, SP, no dia 08/09/1986, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Wilson Dias da Silva e de Eliza Aparecida Moraes 
Silva. A pretendente: PRISCILA TRINDADE SOARES, estado civil solteira, profissão 
assistente financeiro, nascida em Caracol, PI, no dia 05/07/1983, residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Salvador da Rocha Soares e de Rosadalia 
Pereira da Trindade Soares.

O pretendente: JOVALCY RESENDE DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão 
melalurgico, nascido em Itanhém, BA, no dia 06/04/1966, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Alirio Resende de Oliveira e de Maria Rosa de 
Jesus. A pretendente: SILVIA MARIA DA COSTA, estado civil divorciada, profissão 
tecnica de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia 08/03/1967, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Saul Fernandes da Costa e de 
Izahira Oliveira da Costa.

O pretendente: EDUARDO MARTINS, estado civil viúvo, profissão aposentado, nascido 
em Pirajuí, SP, no dia 13/10/1938, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de Gastão Martins e de Anita Pereira Martins. A pretendente: AMORDIVINO FER-
NANDES DA SILVA, estado civil viúva, profissão cozinheira, nascida em Itaperuna, RJ, 
no dia 21/02/1943, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro 
Fernandes e de Maria Madalena Fernandes.

O pretendente: JOSÉ VALDENIR AMARAL DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
carpinteiro, nascido em Sertania, PE, no dia 08/08/1966, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Francisco Filho e de Maria Anunciada Francisco 
do Amaral. A pretendente: DILZA DOS SANTOS CARVALHO, estado civil divorciada, 
profissão vendedora, nascida em Sertania, PE, no dia 20/09/1966, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Damiana dos Santos Carvalho.

O pretendente: HENRIQUE DE CASTRO PEREIRA, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em Orocó, PE, no dia 26/02/1985, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Antonio Alves Pereira e de Maria José de Castro Pereira. A 
pretendente: VANDA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão passadeira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 21/07/1974, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de João Santos e de Olivia Rosa Santos.

O pretendente: ROBERTO LENON DE JESUS SILVA, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia 17/10/1975, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jurandir Florencio da Silva e de Maria Aurelina de Jesus. 
A pretendente: MARIA ELISÂNGELA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão auxiliar 
de produção, nascida em Guarulhos, SP, no dia 29/12/1981, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Anisio da Silva e de Francisca Malveira da Silva.

O pretendente: ANTONIO JOSE FARIAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
ourives, nascido em Euclides da Cunha, BA, no dia 26/02/1978, residente e domicilia-
do neste distrito, São Paulo, SP, filho de Feliciano Manoel dos Santos e de Terezinha 
Gonsalves Farias dos Santos. A pretendente: ADRIANA ROSA DA SILVA RUFINO, 
estado civil divorciada, profissão auxiliar administrativa, nascida em São Paulo, SP, no 
dia 23/11/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Livino Jose 
Rufino e de Floraci Rosa de Souza.

O pretendente: SILVA AGENOR DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão ope-
rador de maquinas, nascido em Goioerê, PR, no dia 31/12/1963, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Sabino Cardoso dos Santos e de Maria do Carmo 
de Oliveira. A pretendente: VANIA APARECIDA DOS SANTOS, estado civil divorciada, 
profissão vigilante, nascida em Rio Casca, MG, no dia 22/12/1967, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Santino Agripino e de Maria das Dores.

O pretendente: EDMILSON OLIVEIRA DE JESUS, estado civil solteiro, profissão barbeiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 16/10/1991, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Manoel Luiz de Jesus e de Francisca Pereira Oliveira. A pretendente: 
MAYARA CANAVERDE DE JESUS, estado civil solteira, profissão cabeleireira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 18/08/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Johnny Candido de Jesus e de Marli Canaverde de Oliveira.

O pretendente: AIRTON BERTOLDO ALVES, estado civil divorciado, profissão tecnico 
de sistema de saneamento, nascido em Quebrangulo, AL, no dia 07/05/1955, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Agenor Alves Bertoldo e de Genura 
Maria da Silva Bertoldo. A pretendente: ZILMA MARIA DUARTE DE OLIVEIRA, estado 
civil divorciada, profissão do lar, nascida em Palmeira dos Indios, AL, no dia 02/11/1970, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antenor Alves de Oliveira 
e de Luiza Maria Duarte de Oliveira.

O pretendente: JOÃO MOREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em Recife, PE, no dia 22/05/1954, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Otávio Moreira da Silva e de Severina Maria da Silva. A pretendente: 
CLEUZA FERREIRA, estado civil viúva, profissão do lar, nascida em Pontal, Pontal, SP, 
no dia 31/10/1952, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Didimo Ferreira e 
de Mariana Gertrudes Nascimento Ferreira.

O pretendente: JOSE CHAVES DE ALMEIDA, estado civil divorciado, profissão aposen-
tado, nascido em Jacaraci, BA, no dia 12/03/1945, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Francisco Chaves de Almeida e de Emilia Prates de Jesus. A 
pretendente: MARIA BERNADETE DA SILVA GOMES, estado civil viúva, profissão 
aposentada, nascida em Macaparana, PE, no dia 29/04/1958, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Benedito da Silva e de Nilza Maria da Silva.

O pretendente: JOSE ABRÃO MAMONI, estado civil divorciado, profissão montador 
mecanico, nascido em São Paulo, SP, no dia 10/06/1977, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de João Mamoni e de Iraci Botaro Mamoni. A pretendente: 
NUBIA SABINO DA SILVA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 25/07/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Marluce Sabino da Silva.

O pretendente: MIGUEL SALES DE LIMA, estado civil divorciado, profissão soldador, 
nascido em Missão Velha, CE, no dia 08/04/1985, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Francisca Sales de Lima. A pretendente: LILLIAN DE BARROS 
OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão auxiliar de negociação, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 01/10/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Valmir Gonçalves de Barros e de Miriam da Silva Gonçalves de Barros.

O pretendente: CLAYTON MOREIRA, estado civil solteiro, profissão operador de camera, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 25/02/1991, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Aluiso Moreira e de Maria Socorro do Nascimento Moreira. A pretendente: 
TAMARA ARAUJO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão professora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 20/02/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Luiz Gonzaga de Oliveira dos Santos e de Josinez Felix de Araujo dos Santos.

O pretendente: MATEUS TEIXEIRA COSTA, estado civil solteiro, profissão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 20/09/1997, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Erival de Jesus Costa e de Eliane Teixeira dos Santos. A pretendente: 
ANANDA DE OLIVEIRA CORREIA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 21/05/1999, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Claudeci Correia da Silva e de Adriana de Oliveira Cordeiro.

O pretendente: SOLÔNIO OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
manunteção, nascido em São Paulo, SP, no dia 13/02/1979, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de João de Oliveira Santos e de Maria Martinha Santos. A 
pretendente: VERÔNICA FERRO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de enfermagem, nascida em Atalaia, AL, no dia 01/11/1976, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Vicente Ferro dos Santos e de Rosalia Maria da 
Conceição Santos.

O pretendente: ELISEU DEZIDÉRIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão aju-
dante geral, nascido em Buerarema, BA, no dia 30/05/1995, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Marivaldo Dezidério dos Santos e de Cristina dos Santos. A 
pretendente: ELISANGELA SILVA SOUSA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 19/10/1999, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Raimundo Eliandro Oliveira de Sousa e de Vera Lucia da Silva de Oliveira.

O pretendente: ALESSANDRO ALVES DUARTE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
estagiario de direito, nascido em São Paulo, SP, no dia 07/08/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Duarte da Silva e de Lindinalva Alves Duarte 
da Silva. A pretendente: CRISLAINE COSME DE SOUZA, estado civil solteira, profissão 
recepcionista, nascida em Guarulhos, SP, no dia 27/09/1984, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Pinto de Souza e de Maria Aparecida Matias.

O pretendente: BRUNO QUEIROZ DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia 15/05/1996, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Cleidson Galdino de Souza e de Josefa da Silva Queiroz de 
Souza. A pretendente: ANA CAROLINA DA SILVA CAVALCANTE, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Marinópolis, SP, no dia 05/09/1997, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Moura Cavalcante e de Maria de Jesus da 
Silva Cavalcante.

O pretendente: LEANDRO BARBOSA LUSTRE, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 26/09/1988, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Wilson Lustre e de Ilná Barbosa dos Santos Lustre. A pretendente: 
LAÍS RODRIGUES SILVESTRE, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 07/07/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Silvestre Neto e de Maria da Gloria Rodrigues dos Santos.

O pretendente: EUCLIDES GUIEM, estado civil viúvo, profissão vendedor, nascido em 
São Paulo, SP, no dia 30/01/1955, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de Euzebio Guiem e de Margarida Pereira Machado Guiem. A pretendente: MARIA 
ISABEL PEDRO, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida em Nova 
America, PR, no dia 12/12/1960, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Otacilio Pedro e de Maria Aparecida da Silva Pedro.

        

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

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:

ANDRÉA DE AZEREDO, estado civil solteira, profissão advogada, nascida em 
Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/113.FLS.227 IPIRANGA/SP), São 
Paulo, SP no dia treze de julho de mil novecentos e oitenta e sete (13/07/1987), 
residente e domiciliada Rua Serra de São Domingos, 152, casa 02, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Olegario de Azeredo e de Sandra De Azere-
do. ALINE CARVALHO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão assistente 
jurídico, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/221.FLS.260 IBIRAPUERA/
SP), São Paulo, SP no dia seis de setembro de mil novecentos e noventa e dois 
(06/09/1992), residente e domiciliada Rua Serra de São Domingos, 152, casa 02, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Celcino de Souza Santos e 
de Marineide Gonçalves de Carvalho.

WESLEY MANAZERI DE LIMA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Ribeirão Preto, neste Estado (CN:LV.A/049.FLS.031-2º SUBDISTRITO DE RIBEIRÃO 
PRETO/SP), Ribeirão Preto, SP no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e 
oitenta e oito (16/09/1988), residente e domiciliado Rua Jetirana, 116, A, Parque Se-
vilha, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edna Maria De Lima. CAROLINE LOPES 
ARAUJO, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em Itaim Paulista, nesta 
Capital (CN:LV.A/118.FLS.276-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
um de janeiro de dois mil (21/01/2000), residente e domiciliada Rua Jetirana, 116, 
A, Parque Sevilha, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joanildo Araujo Dias e de 
Magali Lopes Da Silva. 

REGINALDO GIACON BIONDI, estado civil divorciado, profissão autônomo, 
nascido em São Jorge do Patrocinio, Estado da Paraná, São Jorge do Patrocinio, 
PR no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e oitenta e um (24/07/1981), 
residente e domiciliado Rua Carolina Fonseca, 407, bloco A, apartamento 122, 
Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Biondi e de Marle-
ne Giacon Biondi. RENATA MARIA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em Maceió, Estado de Alagoas (CN:LV.A/071.FLS.111V-1º 
DISTRITO DE MACEIÓ/AL), Maceió, AL no dia vinte de setembro de mil nove-
centos e noventa (20/09/1990), residente e domiciliada Rua Carolina Fonseca, 
407, bloco A, apartamento 122, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Maria Cicera de Souza.

CLEITON ROSENO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em Saboeiro, Estado do Ceará (CN:LV.A/020.FLS.072V-1º OFÍCIO DO DISTRITO DE 
FLAMENGO-SABOEIRO/CE), Saboeiro, CE no dia quatorze de julho de mil novecentos 
e noventa e três (14/07/1993), residente e domiciliado Rua Cores Vivas, 18, A, casa 
02, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero 
Firmino de Almeida e de Maria Roseno Dimas de Almeida. GISELI SANGI, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/105.
FLS.207V-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de maio de mil novecentos e 
noventa (19/05/1990), residente e domiciliada Rua Cores Vivas, 18, A, casa 02, Conjunto 
Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osmar Sangi e de 
Marcia Pereira Sangi.

ADRIANO MANO MARQUES, estado civil solteiro, profissão administrador, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de março de mil novecentos e 
oitenta e oito (26/03/1988), residente e domiciliado Rua Daniel Mongolo, 218, apartamento 
43-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ananias 
Marques e de Idalina Mano Marques. CAMILA SANCHES MORETTI, estado civil solteira, 
profissão publicitária, nascida em São Caetano do Sul, neste Estado, São Caetano do 
Sul, SP no dia doze de abril de mil novecentos e noventa e um (12/04/1991), residente 
e domiciliada Avenida Armando Ítalo Setti, 300, bloco B, apartamento 82, Baeta Neves, 
São Bernardo do Campo, neste Estado, São Bernardo do Campo, SP, filha de Edelcio 
Moretti e de Maria Aparecida Sanches Moretti. cópia enviada pelo Oficial De Registro 
Civil Das Pessoas Naturais Do 1º Subdistrito De São Bernardo Do Campo, Neste Estado.

VICTOR SANTOS GALHARDO, estado civil solteiro, profissão bombeiro civil, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/124.FLS.010-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP 
no dia trinta de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (30/10/1995), residente e 
domiciliado Rua Doutor Celso Pacheco Bentim, 332, Parque Savoy City, nesta Capital, 
São Paulo, SP, filho de Jose Matias Galhardo e de Elza Silva Santos Galhardo. SANYE-
LEN CRISTIANE ALCANTARA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/113.FLS.252V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP 
no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e noventa e sete (19/01/1997), residente 
e domiciliada Rua Lopes de Medeiros, 275, casa 01, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Simei Alcantara de Assis e de Rosana Cristiane 
da Silva Alcantara de Assis.

EDIVALDO SOUZA AMARAL, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido em 
Floresta Azul, Estado da Bahia, Floresta Azul, BA no dia primeiro de fevereiro de mil no-
vecentos e setenta e um (01/02/1971), residente e domiciliado Rua Onze Garotos, 2120, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo 
Moura Amaral e de Ednalva De Souza. MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Picuí, Estado da Paraíba (CN:LV.A/003.
FLS.092V-BARAÚNA PICUÍ/PB), Picuí, PB no dia dezessete de maio de mil novecentos e 
setenta e quatro (17/05/1974), residente e domiciliada Rua Onze Garotos, 2120, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino Dias dos 
Santos e de Francisca Regina Da Silva.

ALEXANDRE AUGUSTO ROSSINI, estado civil divorciado, profissão supervisor de vendas, 
nascido em Subdistrito Cerqueira Cesar, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezessete 
de maio de mil novecentos e setenta e dois (17/05/1972), residente e domiciliado Rua 
Sargento Pedro dos Santos, 126, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Claudio Antonio Rossini e de Dirce Rossini. VALERIA REGINA PENA, estado civil 
divorciada, profissão enfermeira, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e 
dois de março de mil novecentos e setenta e quatro (22/03/1974), residente e domiciliada 
Rua Sargento Pedro dos Santos, 126, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de João Pena e de Celina Conceição Pena.

PAUL COSTA ALVES, estado civil solteiro, profissão auxiliar de ajudante geral, nascido 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A-93,FLS.186V-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia quatorze de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (14/01/1989), 
residente e domiciliado Rua Bento Vieira de Castro, 461, Vila Santana, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Cleomildo Euclides Alves e de Hilda Izidro dos Santos. JOSIANE 
APARECIDA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em neste Distrito 
(CN:LV-A-115,FLS.119V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de julho de 
mil novecentos e oitenta e nove (26/07/1989), residente e domiciliada Rua Bento Vieira 
de Castro, 461, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vera Aparecida da 
Silva Lino.

ADOLFO MIGUEL DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e 
noventa (27/09/1990), residente e domiciliado Rua Morubixaba, 198, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Arnaldo Miguel da Silva e de Joselma Ramos da Silva. 
DANDARA DA SILVA SOBRINHO, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em 
Suzano, neste Estado, Suzano, SP no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos e 
noventa e três (29/08/1993), residente e domiciliada Rua Vênus, 296, casa 02, Jardim 
Revista, Suzano, neste Estado, Suzano, SP, filha de Jose Felix Sobrinho e de Maria dos 
Anjos da Silva Sobrinho. cópia enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais 
de Suzano, Neste Estado. 

RODRIGO DA SILVA GOIS, estado civil solteiro, profissão maitrê, nascido em Quatiguá, 
estado do Paraná, Quatiguá, PR no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e oitenta 
e cinco (25/05/1985), residente e domiciliado Rua Vitor José de Castro, 20, Jardim Norma, 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemor Izidoro Gois e de Angelina Lucia da Silva 
Gois. MARIA CRISTINA DIAS CAMARGO, estado civil solteira, profissão recepcionista, 
nascida em Espinosa, estado de Minas Gerais, Espinosa, MG no dia oito de outubro de 
mil novecentos e noventa e um (08/10/1991), residente e domiciliada Rua Um, 71, Cidade 
Miguel Badra, Suzano, Neste Estado, Suzano, SP, Filha de José Santos Camargo e de 
Celeste Gloria Dias Camargo. C ópia enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas 
Naturais de Suzano, Neste Estado. 

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