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“De fato quando você 
faz aparentemente 
atitudes altruístas e 
generosas você faz 
também atitudes 
egoístas”.
Darcy Ribeiro (1922/1997)
Antropólogo brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +1,58% Pontos: 
74.594,61 Máxima de +2,23% : 
75.073 pontos Mínima estável: 
73.439 pontos Volume: 13,45 
bilhões Variação em 2017: 
23,86% Variação no mês: 0,39% 
Dow Jones: +0,66% (18h46) Pon-
tos: 23.586,08 Nasdaq: +0,97% 
(18h46) Pontos: 6.856,72 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2513 Venda: R$ 3,2518 
Variação: -0,32% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,33 Venda: R$ 3,43 
Variação: -0,19% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2585 Venda: R$ 
3,2591 Variação: -0,1% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,2230 
Venda: R$ 3,3970 Variação: 
-0,23% - Dólar Futuro (de-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,14% 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$ 1.281,70 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,50% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 131,500 
Variação: -1,87%.

zembro) Cotação: R$ 3.261,50 
Variação: -0,02% - Euro (18h46) 
Compra: US$ 1,1738 Venda: US$ 
1,1738 Variação: +0,03% - Euro 
comercial Compra: R$ 3,8170 
Venda: R$ 3,8190 Variação: 
-0,34% - Euro turismo Compra: 
R$ 3,7330 Venda: R$ 3,9730 
Variação: -0,55%.

vespa Futuro: +1,42% Pontos: 
74.745 Máxima (pontos): 75.430 
Mínima (pontos): 74.235. Global 
40 Cotação: 923,491 centavos 
de dólar Variação: +0,81%.

O presidente  Michel 
Temer admitiu ontem 
(21) que a reforma da 

Previdência, que o governo 
pretende aprovar no Con-
gresso, não deve ser “ampla”. 
A ideia do governo agora é 
que a reforma traga a idade 
mínima para aposentadorias 
e equiparação do sistema 
público ao privado.”Vamos 
fazer uma reforma que vai 
trazer vantagens para a 
Previdência, mas ela não é 
muito ampla. Temos o limite 
de idade e vamos equiparar 
o sistema público e priva-
do”, afi rmou Temer durante 
cerimônia, no Palácio do 
Planalto, de lançamento de 

Temer admite que reforma 
não deve ser “ampla”, 
como o governo queria

uma plataforma digital com 
ações para qualifi car e atender 
trabalhadores.

Na mesma cerimônia, o pre-
sidente destacou os índices 
econômicos. Foram oito meses 
de trabalho “para sair de uma 
terrível recessão” e “começar 
a produzir dados positivos”. Ao 
falar sobre a queda dos juros, 
da infl ação e do desemprego, 
Temer disse que o governo tem 
feito “um trabalho excelente”. 
“Nós temos feito um trabalho 
muito harmônico, conjugado. 
Não há divergências no nosso 
ministério e isso tem permitido 
dados positivos”, avaliou.

Ao lado do ministro do 
Trabalho, Ronaldo Nogueira, 

o presidente lançou um pa-
cote com quatro ações para 
melhorar e modernizar o aten-
dimento e a qualifi cação dos 
trabalhadores. Umas das delas 
é a Escola do Trabalhador, a 
plataforma digital de ensino 
à distância com capacidade 
para qualifi car, até o fi nal de 
2018, 6 milhões de brasileiros. 
Outra novidade é o Sine Fácil, 
o aplicativo agora está disponí-
vel também para os telefones 
com sistema operacional iOS. 

Pelo aplicativo, o trabalha-
dor pode encontrar vagas de 
emprego na rede Sine de todo 
o Brasil, de qualquer smar-
tphone ou tablet conectado à 
internet. Pelo aplicativo tam-

O presidente Michel Temer lança plataforma digital do Programa Emprega Brasil,

no Palácio do Planalto.

bém é possível se candidatar 
às vagas, agendar entrevistas 
com empregadores e acom-
panhar a situação do seguro-
-desemprego. Outro aplicativo 

lançado foi o da Carteira de 
Trabalho Digital, versão ele-
trônica da impressa. A carteira 
em papel continuará sendo o 
documento ofi cial, mas sempre 

que o trabalhador precisar 
acessar qualquer informação 
sobre o contrato de trabalho 
terá como fazê-lo por meio do 
smartphone (ABr).

CNI mostra dados 
que indicam fi m da 
recessão

Pela primeira vez nos últimos 
três anos todos os indicadores 
medidos pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) 
evoluíram de forma favorável, 
indicando o fi m da recessão no 
Brasil, segundo informou on-
tem (21) o diretor de Políticas 
e Estratégia da entidade, José 
Augusto Fernandes.

Os dados foram apresentados 
a mais de 100 representantes 
diplomáticos de 80 países, 
que participam do 8ª Briefi ng 
Diplomático, um fórum de 
interação entre o setor indus-
trial e o corpo diplomático em 
Brasília. Segundo Fernandes, 
a confiança do empresário 
industrial alcançou 56 pontos 
em outubro, acima da média 
histórica do indicador; a pro-
dução industrial parou de cair 
e teve leve melhora; a infl ação 
está abaixo do esperado; o ris-
co país passou de 289 pontos 
para 243 pontos; a intenção de 
investimentos subiu de 46,5 
para 49,6 e o desemprego caiu 
de 12,4% em setembro deste 
ano (ABr).

O Banco Mundial sugeriu em 
um relatório publicado ontem 
(21) uma série de medidas de 
contenção de despesas que po-
deriam produzir uma economia 
melhor para o Brasil. De acordo 
com a análise, os governos fe-
derais, estaduais e municipais 
do Brasil gastam mais do que 
podem, sem contar que são 
gastos inefi cientes, por não 
cumprir plenamente o objetivo. 
Além disso, em muitos casos é 
injusto, benefi ciando os mais 
ricos do que os pobres.

“O governo brasileiro gasta 
mais do que pode e, além disso, 
gasta mal. Esta é a principal 
conclusão deste estudo, que 
analisa as raízes dos problemas 
fi scais recorrentes do Brasil 
e apresenta opções para sua 
solução”, diz o relatório.

O documento, entregue 
aos ministros da Fazenda, 
Henrique Meirelles, e do Pla-
nejamento, Dyogo Oliveira, 
tem um diagnóstico detalhado 
sobre os gastos públicos no país 
analisando oito áreas sobre três 
aspectos. Entre eles, o peso 
no Orçamento, a efi ciência e 

Os governos federais, 

estaduais e municipais 

gastam mais do que podem, 

sem contar que são gastos 

inefi cientes.

Os deputados estaduais Ed-
son Albertassi, Paulo Melo e 
Jorge Picciani se entregaram à 
Polícia Federal (PF), na tarde 
de ontem (21), após nova or-
dem de prisão expedida pelo 
Tribunal Regional Federal da 
2ª Região (TRF2). O primeiro 
a chegar foi Albertassi, seguido 
por Melo e depois Picciani. Da 
PF, os três seguiram para o Ins-
tituto Médico-Legal (IML) para 
fazer exame de corpo de delito, 
antes de retornarem para a 
Cadeia Pública José Frederico 
Marques, em Benfi ca.

Eles chegaram a fi car uma 
noite em Benfi ca, quando foram 
presos, na última quinta-feira 
(16), por ordem do TRF2, no 
âmbito da Operação Cadeia 
Velha. Eles são acusados de 
recebimento de propinas para 
favorecer empresas de ônibus. 
Os três tiveram bloqueados 
R$ 270 milhões, por ordem 
judicial, montante referente ao 
total supostamente recebido 
indevidamente de empresas 
de ônibus.

Picciani, Melo e Albertassi se entregaram à Polícia Federal.

Antonio Cruz/ABr
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São Paulo - Em mais uma 
crítica ao momento de perda 
da credibilidade na política, o 
ex-presidente do STF, Joaquim 
Barbosa, afi rmou que “não sabe 
como os três maiores partidos 
do Brasil ainda terão coragem 
de lançar candidatos” para as 
próximas eleições. “Acredito 
que haverá um repúdio enor-
me aos candidatos desses três 
maiores partidos - PMDB, 
PSDB e PT”, disse, em entre-
vista à rádio CBN.

Sem confi rmar e nem negar a 
possibilidade de ser candidato, 
Barbosa admitiu que vem sendo 
sondado por partidos políticos, 
movimentos e “muitas pessoas 
nas ruas, por onde vai”. “Mas 
eu não tenho resposta ainda”, 
afi rmou, sem citar as siglas 
que o procuraram. Para ele, as 
eleições de 2018 serão muito 
parecidas com as de 1989, que 
sucederam a ditadura militar 
no Brasil. “Pela pulverização 
de candidatos, esfacelamento 
das instituições, decadência 
moral e perda de credibilida-
de”, explicou. 

Apesar de não admitir qual-
quer tipo de candidatura até o 
momento, Barbosa fez questão 

Ex-presidente do STF, 

Joaquim Barbosa.
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Financiamentos de 
veículos crescem 
19,9% em outubro

São Paulo - O número de veí-
culos novos que foram compra-
dos por meio de fi nanciamento 
no Brasil cresceu 19,9% em 
outubro ante igual mês do ano 
passado, para 159,7 mil unida-
des, em soma que considera 
automóveis, comerciais leves, 
caminhões, ônibus e motos. 
Se o volume é comparado com 
setembro, a alta é mais tímida, 
de 5,2%. Os resultados são da 
B3, que compila dados de todas 
as instituições fi nanceiras que 
oferecem crédito para a compra 
de veículos no País.

Com as unidades fi nanciadas 
no mês passado, o ano acumula 
o fi nanciamento de 1,474 milhão 
de veículos novos. O número 
representa crescimento de 2,1% 
em relação a igual período de 
2016.Se somar o mercado de 
veículos usados ao de novos, 
os fi nanciamentos apresentam 
alta de 20,3% em outubro ante 
igual mês do ano passado, para 
450,2 mil unidades. Em relação a 
setembro, o aumento é de 7,7%. 

Das modalidades de fi nan-
ciamento, o Crédito Direto ao 
Consumidor (CDC) foi o que 
mais cresceu (AE).

Brasília - O ministro da 
Fazenda, Henrique Meirel-
les, disse ontem (21), que 
a prioridade do governo é 
a aprovação da reforma da 
Previdência e das medidas 
que auxiliam o Orçamento 
de 2018, mas garantiu que a 
equipe econômica continua 
estudando também a reforma 
Tributária, que deve entrar na 
agenda a sequência. 

“Existe a reforma tributária 
proposta pelo deputado Luiz 
Carlos Hauly (PSDB-PR), e 
outra proposta pela Receita, 
que é a reforma mais específi ca 
do PIS/Cofins. Trabalhamos 
por uma proposta que possa 
harmonizar esses trabalhos”, 
afi rmou, em audiência pública 
conjunta entre diversas co-
missões da Câmara. “A ideia 
é votarmos a Previdência e 
as medidas para orçamento 
2018, que são prioridades. Após 
essas votações, esperamos 
apresentar reforma tributária”, 
completou. 

Elevação da tributação 
Em relatório divulgado ontem 

(21), o Banco Mundial concluiu 
que há espaço para aumentar a 
tributação de grupos de alta renda 
no Brasil. O organismo ressalta que 
é possível instituir, por exemplo, 
impostos sobre a renda, patrimônio 
ou ganhos de capital e reduzir a de-
pendência dos tributos indiretos, 
que sobrecarregam os mais pobres.

Banco Mundial diz que Brasil gasta 
mais do que pode, e gasta mal

estrutural se quiser assegurar 
o cumprimento da regra do 
teto e manter a recuperação da 
economia. “A menos que tais 
mudanças ocorram, o Brasil 
não conseguirá observar o teto 
de gastos e superar os riscos 
associados à incipiente recu-
peração atual, retornando, ao 
invés disso, a uma crise fi scal 
e macroeconômica”, afi rma o 
documento. 

Segundo o Banco Central, 
nas últimas décadas, os gastos 
do país aumentaram de uma 
maneira “consistente”. O défi cit 
fi scal atingiu 8% do PIB, além 
disso, a dívida aumentou de 
51,5% do PIB, em 2012, para 
73% neste ano. Em relação à 
previdência social, estudo diz 
que 35% dos subsídios benefi -
ciam aqueles que estão entre os 
20% mais ricos. E apenas 18% 
vão para os 40% mais pobres. 
Quanto aos servidores públi-
cos, o Banco Mundial relatou 
que os federais ganham, em 
média, 67% a mais do que os 
trabalhadores da iniciativa pri-
vada. Já os servidores estaduais 
recebem 30% a mais (ANSA).

a avaliação sobre o ponto de 
vista da justiça social.

Com o título “Um ajuste 
Justo: Uma análise da Efi ci-
ência e da Equidade do Gasto 
Público no Brasil”, o relatório 
foi encomendado ao banco 
pelo ex-ministro da Fazenda 
Joaquim Levy. O texto ainda 
alerta para o fato de que o 
Brasil precisa fazer uma revisão 

Barbosa: ‘como PMDB, 
PSDB e PT têm coragem 
de lançar candidatos?’

de ressaltar que fez parte de 
um momento que talvez tenha 
sido o ‘apogeu do STF em sua 
história’. “O Supremo soube 
estar à frente de seu tempo, à 
frente da sociedade, que é con-
servadora em muitos aspectos”, 
ressaltou, citando decisões da 
Corte como o reconhecimento 
da união homoafetiva, a lei da 
Ficha Limpa, o aborto em caso 
de fetos anencéfalos e o fi m do 
fi nanciamento de campanhas 
políticas por empresas - que 
passa a valer nas próximas 
eleições (AE). Após nova ordem de prisão, Albertassi, 

Melo e Picciani se entregam à PF

Na decisão desta terça-
-feira, os desembargadores 
do TRF consideraram que a 
Assembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro (Alerj) extrapolou 
suas competências constitu-
cionais, ao ordenar a libertação 
dos três parlamentares, após 
votação na última sexta-feira 
(17), sem sequer comunicar 
o fato ao TRF2. O advogado 
Nélio Machado, que defende 
Picciani, considerou a decisão 
do TRF2 “ilegal, inconstitucio-
nal e infeliz”. Ele disse que irá 
recorrer à instância superior.

A defesa de Albertassi se 
manifestou em nota. “O de-
putado Edson Albertassi já se 
apresentou à Polícia Federal 
para cumprir a determinação 
do TRF. Edson Albertassi confi a 
na Justiça e estará sempre à 
disposição para esclarecer os 
fatos”. Paulo Melo também se 
manifestou em nota. “Mais uma 
vez vejo como injusta a decisão 
do Tribunal Regional Federal. 
Não cometi nenhum crime e 
tenho o máximo de interesse 
na rápida apuração dos fatos” 
(ABr).

Meirelles: prioridade é 
votar Previdência

O ministro voltou a dizer que 
o governo tem como prioridade 
as medidas de redução de des-
pesas para evitar a necessidade 
de aumentar impostos.

Questionado sobre a reone-
ração da folha de pagamentos 
- que tramita na Câmara - e 
seus efeitos sobre os cerca de 
50 setores que deixarão de 
ser benefi ciados, o ministro 
argumentou que a desoneração 
realizada em 2011 causou uma 
grande queda na arrecadação, 
mas não entregou o resultado 
esperado.

Por isso, defendeu ele, a 
recomposição dessa cobrança 
sobre a folha de salários será 
importante para equilibrar os 
orçamentos dos próximos anos. 
“A desoneração da folha teve 
muito custo e pouco resulta-
do”, enfatizou, ao lembrar que 
o Teto de Gastos tem como 
objetivo reduzir os déficits 
primários até que o País volte 
a apresentar superávit nas 
contas públicas (AE).
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OPINIÃO
Reinventar-se: a missão 
do vendedor para 2018

Se a crise afeta as 

vendas, como explicar 

o bom desempenho do 

mercado de vendas 

online? Por que 

vendedores reais 

vendem menos do que 

lojas virtuais? 

Simples: o consumidor de-
seja comprar de quem lhe 
parece ser mais fi el. Isso 

não signifi ca que a profi ssão de 
vendedor esteja em declínio, 
mas sim que o vendedor tra-
dicional precisa mudar. Uma 
das profi ssões mais antigas 
do mundo é aquela que exige 
a habilidade para vender. Há 
muitos profi ssionais de vendas 
em solo brasileiro, mas eles e 
elas têm pouco para celebrar 
em 2017.

O ano não foi sorridente para 
quem trabalha vendendo e as 
estatísticas endossam que a 
situação do mercado de vendas 
está complicada. Nos últimos 
anos, as vendas caíram con-
sideravelmente. Em 2016, a 
variação do total de vendas em 
relação a 2015 é negativa. De 
acordo com o IBGE, as vendas 
varejistas foram de -6,2% em 
2016 e -4,3% em 2015. Essa 
queda não representa exata-
mente uma surpresa, já que 
o PIB nacional também apre-
senta redução signifi cativa no 
mesmo período. O mercado 
de negócios – pequenos ou 
grandes – está em fase de 
mergulho devido à grave crise 
político-econômica brasileira.

Mas se a crise afeta as 
vendas, como explicar o bom 
desempenho do mercado de 
vendas online? Mesmo neste 
cenário desolador, as ven-
das pela Internet cresceram. 
Estudo encomendado pelo 
Google junto a Forrester Re-
search mostra que o volume 
de vendas por e-commerce 
foi de 43.5 bilhões de reais em 
2015 e 47.1 bilhões em 2016, 
um crescimento acumulado de 
22.3 % desde 2014. 

Carla Rocha, gerente de 
insights de varejo do Google, 
entende que esse aumento, 
mesmo no contexto da crise 
econômica, é viabilizado pelo 
fato de os consumidores terem 
se capacitado a realizar uma 
rápida e efi caz comparação 
online de preços e ofertas. O 
Google projeta que as vendas 
pelo e-commerce no Brasil vão 
duplicar até 2021; o segmento 
terá um crescimento estável 
de 12,4% ao ano e atingirá um 
total de 85 bilhões de reais em 
vendas. Em resumo, em pou-
cos anos a Internet abocanhou 
10% do volume total de vendas 
no Brasil.

Na verdade, quando exami-
namos os gráfi cos, verifi camos 
que as vendas vêm caindo de 
forma persistente desde 2010. 
A pergunta que esse cenário 
oferece é: por que vendedores 

reais vendem menos do que 
lojas virtuais? Parte desse 
problema já tem resposta: os 
vendedores humanos perde-
ram a chamada assimetria de 
informação inerente ao pro-
cesso tradicional de vender. 
Imagine o clássico vendedor 
de automóveis procurando lhe 
vender um Up! – ele sabe muito 
mais sobre o veículo, a empresa 
e o mercado do que você. Ele 
deve, inclusive, estar armado 
com indicadores que revelam 
que tipo de consumidor você 
é. Mas não mais. 

O consumidor do século XXI 
aprendeu a fazer seu tema de 
casa. O uso de ferramentas 
digitais (smartphones, note-
books, computadores pesso-
ais e das empresas) permite 
garimpar preços, vantagens e 
comparações entre produtos 
e serviços. Não raro o consu-
midor surpreende o vendedor 
com detalhes precisos sobre o 
que ele deseja e simplesmente 
torce o nariz quando o vende-
dor procura convencê-lo de 
verdades que só ele conhece.

O consumidor deseja com-
prar de quem lhe parece ser 
mais fi el. Isso não signifi ca 
que a profi ssão de vendedor 
esteja em declínio. Muitos 
consumidores desejam com-
prar um produto off-line das 
mãos de vendedores de elite, 
capazes de estar do seu lado 
no esforço de fechar o negócio. 
Mas ao mesmo tempo, os dados 
atuais sinalizam que o vende-
dor tradicional precisa mudar. 
De fato, já está mudando. Há 
vários cursos de capacitação 
e treinamentos empenhados 
em trazer uma verdadeira re-
volução no perfi l do vendedor. 

A antiga prática de venda, 
baseada no conhecimento uni-
lateral do produto ou serviço, 
teve seu velório encomendado 
em 2017. Em vez do vendedor 
ou vendedora estarem equi-
pados com a assimetria de 
informações, distante do de-
sejo do consumidor, ele ou ela 
devem se tornar profi ssionais 
multifacetados, interessados, 
mobilizados e identificados 
com a missão de transformar 
o processo da venda em uma 
cruzada de colaboração.

O ano 2017 não foi bom para 
vender. Parodiando a máxima 
que tudo que não está bom 
permite espaço para melho-
rar, este ano veio para abrir 
os olhos dos profi ssionais de 
vendas. Para vender off-line 
será preciso ter um diferencial. 
A diferença está em usar as 
incríveis conexões pró-sucesso 
do cérebro do vendedor para 
tornar feliz aquele que compra.

(*) - Médico neurologista, Mestre 
em Neurociência pela Universidade 

de Oxford e especialista em 
Mindfulness, divide suas habilidades 

entre atendimentos clínicos e 
palestras, treinamentos e

workshops sobre sabedoria,
criatividade e mindfulness

(www.martinportner.com.br).

Martin Portner (*)
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Folha de ouro 
de coroa de 
Napoleão é 
leiloada 

Uma folha de louro confec-
cionada em ouro, que seria 
usada na coroa de Napoleão 
Bonaparte quando foi nomeado 
imperador em 1804, foi leiloada 
neste domingo (19) por 625 
mil euros, em Fontainebleau, 
próximo a Paris.

A folha nunca foi utilizada por 
Napoleão, já que a seu pedido, 
ela foi retirada da coroa em um 
dos ensaios para a cerimônia de 
coroação. O valor arrecadado 
no leilão superou as estimativas 
iniciais da casa de leilões Ose-
nat, que esperava receber pela 
folha entre 100 e 150 mil euros.

Napoleão reinou a França 
em duas oportunidades, a pri-
meira foi de 1804 a 1814, já o 
segundo reinado durou poucos 
meses entre março e junho de 
1815(ANSA).

Para marcar o Dia da Cons-
ciência Negra, o Ministério 
da Saúde, em parceria com 
o Ministério dos Direitos Hu-
manos, lançou ontem (21) em 
Brasília uma nova campanha 
publicitária voltada para a po-
pulação negra. Com o slogan 
“O SUS está de braços abertos 
para a saúde da população ne-
gra”, a iniciativa visa a garantir 
o atendimento ético a pessoas 
pretas e pardas.

A população negra repre-
senta 54% dos brasileiros 
e detém indicadores que 
demostram situações de 
vulnerabilidade no que diz 
respeito às doenças crônicas 
e infecciosas, tais como a 
anemia falciforme, o diabetes 
mellitus (tipo 3), a hiperten-
são arterial e a defi ciência de 
glicose-6-fosfato desidroge-
nase. De acordo com Boletim 
Epidemiológico do Ministério 
da Saúde, 29,7% da população 
de cor clara avaliam sua saúde 

As alterações visam a 
facilitar registros de 
paternidade e materni-

dade de fi lhos não biológicos 
e regulamentar o registro de 
crianças geradas por técnicas 
de reprodução assistida, entre 
outras medidas. Os cartórios 
têm prazo até 1º de janeiro 
de 2018 para se adaptar, data 
em que os novos formatos se 
tornam obrigatórios. A princi-
pal novidade é a que permite 
a inclusão de nomes de pais 
socioafetivos na Certidão de 
Nascimento sem necessidade 
de recorrer ao Judiciário.

Ou seja, para que um pa-
drasto, madrasta ou novo 
companheiro de um dos pais da 
criança conste no documento 
como pai ou mãe, basta que o 
responsável legal por ela mani-
feste esse desejo no cartório. No 
caso de fi lhos a partir de 12 anos 
de idade, é necessário seu con-
sentimento. No campo fi liação, 
haverá indicação dos nomes dos 

Papa critica uso 
de celular no 
trânsito, ‘Estrada 
não é F 1’

O papa Francisco fez uma 
dura crítica na segunda-feira 
(20) ao “baixo nível de respon-
sabilidade de vários motoristas” 
que muitas vezes “perdem a 
atenção enquanto estão diri-
gindo por usar indevidamente 
o celular”. Segundo o Pontífi -
ce, existem pessoas que “não 
percebem as consequências”. 
“E isto, é causado por uma 
corrida e competição de estilo 
de vida que faz com que outros 
condutores sejam obstáculos 
ou adversários a superar”.

Desta forma, as ruas são 
“transformadas em pistas de 
Fórmula 1 e a linha do semá-
foro é o início de um grande 
prêmio”, ressaltou Francisco. 
A declaração foi realizada aos 
líderes e funcionários da Po-
lícia Ferroviária e Rodoviária 
da Itália, em decorrência da 
comemoração do aniversário de 
110 anos da Polícia Ferroviária 
e dos 70 anos da Rodoviária. 
“Para aumentar a segurança, 
não basta sanções, mas é ne-
cessário uma ação educacional, 
que dá maior consciência das 
responsabilidades com os que 
viajam juntos”, fi nalizou Jorge 
Mario Bergoglio (ANSA).

O presidente do Zimbábue, 
Robert Mugabe, renunciou ao 
cargo ontem (21), pouco após 
o Parlamento ter aberto um 
processo de impeachment para 
encerrar seu regime de quatro 
décadas.

O político de 93 anos se segu-
rava no poder há uma semana, 
desde que o Exército assumiu 
o controle e ele foi expulso de 
seu próprio partido, a União 
Nacional Africana do Zimbábue 
- Frente Patriótica (ZANU-
-PF), que também cobrava sua 
renúncia.

Durante uma reunião conjun-
ta do Parlamento, houve muita 
comemoração quando o presi-
dente da Casa, Jacob Mudenda, 
anunciou a renúncia de Mugabe 
e suspendeu os procedimentos 
de impeachment.

A origem da queda repentina 
de Mugabe está na rivalidade 
existente entre membros da 
elite governista do país para 

Mugabe chegou ao poder com o status de libertador, mas logo 

criou a imagem de um ditador cruel.
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Novo modelo de certidão de 
nascimento permite inclusão 

de nome de padrasto
Desde ontem (21), os cartórios de registro civil podem começar a adotar os novos modelos de certidões 
de nascimento, casamento e óbito defi nidos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

grande importância social, pois 
dá valor legal aos vínculos de 
amor e afeto criados ao longo 
da vida entre pais e mães so-
cioafetivos e a criança”,  avalia 
Gustavo Fiscarelli, diretor 
regional da Associação dos 
Notários e Registradores do 
Estado (Arpen-SP). 

Para ele, além de ofi cializar 
um relacionamento natural, 
a medida também assegura 
os direitos de ambas as par-
tes no contexto da relação, 
como direitos a heranças e 
pensões. O fi lho socioafetivo 
passa a gozar dos mesmos 
direitos de um fi lho biológico 
ou adotivo. A naturalidade da 
criança também tem novas 
regras. A partir de agora, a 
família pode registrar o fi lho 
tanto pela cidade onde nasceu, 
como ocorre hoje, como pelo 
local onde reside a família. O 
número do CPF também passa 
a constar obrigatoriamente dos 
documentos (ABr).

pais, que podem ser heteros-
sexuais ou homossexuais, e os 
avós maternos e paternos serão 
substituídos pela nomenclatura 
ascendentes. 

A certidão poderá conter os 
nomes de até dois pais e duas 

mães em razão da dissolução 
de casamentos ou relaciona-
mentos estáveis dos pais e a 
formação de um novo núcleo 
familiar. Do ponto de vista 
jurídico, não haverá diferença 
entre eles. “Essa medida tem 

Os cartórios têm prazo até 1º de janeiro de 2018 para se adaptar, 

data em que os novos formatos se tornam obrigatórios.
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Ministério da Saúde lança campanha 
voltada para a população negra

entre muito ruim e regular. 
Quando se trata da população 
negra e parda, esse índice sobe 
para 37,8%.

Cinco mil profi ssionais de 
saúde serão treinados com 
cursos e capacitação para 
o atendimento primário em 
comunidades quilombolas. O 
objetivo é fomentar a campanha 
“O SUS está de braços abertos 
para a saúde da população 
negra” e a Política Nacional de 

Saúde Integral da População 
Negra.

Somente a partir deste ano 
foi instituída a obrigatorieda-
de da especifi cação do quesito 
cor/raça no preenchimento 
das fi chas cadastrais para os 
usuários do SUS. Segundo o 
Ministério da Saúde, após a 
adequação dos sistemas, será 
possível construir um perfi l 
epidemiológico por raça/cor 
no Brasil (ABr).

Mugabe renuncia à Presidência
do Zimbábue

decidir quem o sucederá, e não 
em protestos populares contra 
seu governo.

O Exército assumiu o poder 
depois que Mugabe demitiu 
Emmerson Mnangagwa, favori-

to do ZANU-PF para sucedê-lo, 
para abrir caminho à sua espo-
sa, Grace, para a Presidência. 
Mnangagwa deve substituir 
Mugabe no cargo de presidente 
do Zimbábue (ABr/Reuters).

Um sistema desenvolvido 
pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) vai reunir as 
informações processuais e 
pessoais de todos os presos 
sob custódia, permitindo que 
o cidadão saiba precisamente 
quantos presos o país tem, 
onde eles estão e por que mo-
tivo estão encarcerados.

É o Banco Nacional de 
Monitoramento de Prisões 
(BNMP), apresentado nessa 
segunda-feira (20) pela pre-
sidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Cármen Lúcia. 
O sistema já foi implantado 
em Roraima, onde 100% dos 

custodiados pelo Estado estão 
incluídos no cadastro.

De acordo com a ministra, a 
plataforma será estendida no 
dia 6 de dezembro aos estados 
de São Paulo e Santa Catarina 
e, até abril de 2018, às demais 
unidades federativas.

Carmém Lúcia anunciou 
ainda um termo de coopera-
ção fi rmado entre o CNJ e o 
Ministério da Educação para a 
implantação de 40 bibliotecas 
em penitenciárias do país. 
Segundo ela, a intenção é ga-
rantir os direitos humanos e a 
possibilidades de remissão de 
pena, pela leitura (ABr).

Presídios terão banco de dados 
sobre situação de detentos
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A - Feira de Trocas 
No próximo domingo (26), o Programa Ruas Abertas realiza o evento 
#SumaréAberta que tem o objetivo de conectar moradores, organizações 
e artistas da região, transformando a Av. Sumaré em mais um espaço 
público para lazer e cultura. Na programação, o Trocaí, uma feira de 
trocas de roupas, acessórios, objetos pequenos, livros e brinquedos. 
Para participar, basta levar até 7 itens que tenha em casa e não te re-
presentam mais e que podem ter um novo signifi cado na vida de outra 
pessoa. A única regra para que a troca seja feita é que o item esteja em 
bom estado, novo ou semi-novo. Para cada item aprovado, o participante 
recebe um vale-troca, que dá direito a escolher qualquer item exposto 
na feira. Saiba mais em: (https://www.facebook.com/trocaibr/).

B - Expo Cannabis 
A plataforma de informação e articulação sobre cannabis medicinal, re-
torna a capital uruguaia, com diversas propostas de Fóruns, Workshops e 
Conferências. O evento acontece no Laboratório Tecnológico do Uruguai, 
entre os dias 8 e 10 de dezembro. Organizado pelo Coletivo Uruguai 
Siembra, o Coletivo busca consolidar uma política que garanta direitos, 
saúde e segurança pública, sem a promoção do consumo de cannabis 
psicoativo. A venda de cannabis recreacional nas farmácias uruguaias 
começou em julho. O processo posiciona o Uruguai mais uma vez na 
vanguarda do mundo, com uma lei que regula o mercado de maconha e 
seu consumo. Mais informações: (http://www.expocannabis.uy/).

C - Investimentos em Portugal 
Qual a melhor e mais segura maneira para se investir em Portugal? Para 
esclarecer dúvidas e apontar caminhos, o Instituto Brasileiro de Desen-
volvimento de Relações Empresariais Internacionais e o Emerenciano, 
Baggio & Associados Advogados realizam, em Campinas, amanhã (22), o 
evento “Oportunidade de Investimento em Portugal – a porta de entrada 
para a Europa”. O objetivo é apresentar e debater os principais fatores 
de atratividade do país para empreendedores brasileiros, bem como as 
questões fi scais e tributárias relevantes para se investir no país. Acontece 
no Monreale Hotel Classic - Av. Aquidaban, 280, Centro, entre 8,45h e 
13h. Inscrições: (eventos@ibrei.com.br). Mais informações: (https://
www.ibrei.org/single-post/2017/11/09/Oportunidades-de-Investimento-
-em-Portugal).

D - Comunicação Corporativa 
Nos próximos dias 4 e 5 de dezembro, no hotel Tulip Inn, na rua Apeninos, 
1.070, Paraíso, acontece um novo evento de comunicação corporativa, 
criado pela Mega Brasil com a proposta de permitir uma grande imer-
são dos profi ssionais nas práticas e políticas de comunicação das mais 
importantes organizações brasileiras. É o Mega Brasil Benchmarking, 
com a participação de 32 organizações de diferentes setores da atividade 
econômica e que serão representadas pelos titulares da comunicação 
corporativa. Elas aceitaram o desafi o de apresentar o seu jeito de fazer 
comunicação, a estrutura de que dispõem, como é o dia a dia, quais os 
principais investimentos e desafi os, principais stakeholders etc. Inscrições 
e informações pelo tel. 11-5576-5600 ou (eventos@megabrasil.com.br).

E - Saladas e Desconto  
A cada troca de estação, o restaurante Fogo de Chão inova na mesa de 
saladas. Receitas desenvolvidas pela nutricionista do restaurante com-
binam itens como rúcula com blueberry, lentilha com quinoa e grão de 
bico. Outra novidade para aqueles que querem degustar o rodízio é o 
desconto R$ 75, no consumo de dois rodízios completos. Os três novos 
tipos de saladas permanecerão no cardápio até o outono e foram pensa-
das para combinar com os cortes de carnes nobres servidos no Fogo de 
Chão, ou ainda para serem consumidas individualmente. Quatro vezes 
ao ano, são elaboradas novas receitas na mesa de saladas com grãos e 
folhas que possuem muitos benefícios nutricionais e agradam veganos, 
vegetarianos ou àqueles que estão em busca de uma refeição mais leve. 
Informações: tel. 5056-1795/5505-0791.

F - Personalidade de Vendas
O Prêmio Personalidade de Vendas do Ano de 2016, oferecido pela 
ADVB – Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil – 
homenageará Sandro Rodrigues, presidente do Grupo Hinode. O prêmio, 
que visa reconhecer e valorizar a atuação do empresário na liderança 
da empresa que conquistou sucesso utilizando modelos de gestão 
inovadores, será entregue amanhã (22), a partir do 12h30, no Villaggio 
JK Eventos. A premiação é oferecida a grandes líderes setoriais desde 
1962 com o objetivo de reconhecer e homenagear os empresários que se 
destacam no comando de organizações que tiveram resultados positivos 
no mercado nacional e internacional. 

G - Recrutamento e Seleção
Com o propósito de tornar o RH mais estratégico, escalável e efi ciente, o Ke-
noby, software para a gestão de recrutamento e seleção de pessoas, residente 
do Cubo Itaú - tecnologia, inovação e empreendedorismo -, realiza amanhã 
(23), às 9h, a segunda edição do maior evento da categoria. A estimativa é 
receber mais de 400 participantes, entre tomadores de decisão como gerentes, 
diretores, supervisores e coordenadores de RH, na Amcham Business Center. 
O objetivo é apresentar as principais tendências da área de Recrutamento e 
Seleção, reunindo experientes líderes do mercado para compartilhar casos 
de sucesso e as principais novidades que prometem revolucionar a área em 
pouco tempo. Mais informações, acesse: (http://talks.kenoby.com).  

H - Finaciamento Medicina
O Santander lança um novo produto para auxiliar o público universitário 
na conclusão do curso de Medicina. O Financiamento Graduação Medicina 
chega para auxiliar os estudantes, a partir do 2º período, a arcar com os 
custos das mensalidades, em média R$ 6,5 mil. Hoje, são cerca de 154 
universidades privadas com curso de Medicina no País, reconhecidas pelo 
MEC. O processo de contratação é simples e pode ser solicitado em qualquer 
agência. Após a apresentação da documentação necessária, a análise de 
crédito acontece dentro de uma semana. O principal ponto para aprovação 
do fi nanciamento é ter um avalista que seja responsável legal pelo aluno, 
normalmente o pai ou a mãe. E ainda é possível compor renda de ambos.

I - Personalidades da Energia 
Engenheiros, gestores, pesquisadores, autoridades públicas etc. Em 
várias áreas de atuação, inúmeras personalidades se destacaram ao 
longo do último ano no setor energético, um dos segmentos mais fortes 
da economia brasileira. Em homenagem a estes profi ssionais, a Revista 
Full Energy e o Grupo Mídia homenagearão em 2017, pelo segundo ano 
consecutivo, os 100 Mais Infl uentes da Energia. Dentre os homenagea-
dos que já confi rmaram presença estão Márcio Félix, do Ministério de 
Minas e Energia; Décio Oddone, diretor-geral da ANP; Plínio Nastari 
(presidente da Datagro e membro do CNPE), além de representantes 
de entidades representativas e executivos de empresas que atuam em 
diferentes elos do setor. O encontro acontece no dia 11 de dezembro, 
no Maksoud Plaza Hotel. Informações tel. (16) 3629-3010.

J -Natal das Madalenas
Entre os dias 7 e 10 de dezembro será realizada a 18ª edição do Merca-
do das Madalenas, que reúne comércio, gastronomia e entretenimento 
em um ambiente agradável e familiar para pessoas de todas as idades. 
Denominado “Natal das Madalenas”, por se tratar de um especial com 
foco em presentes para as Festas de fi m de ano, o evento estará instalado 
pela segunda vez no espaço A Estufa, na Rua Wizard, 53, Vila Madalena. 
Contará com exposições de produtos autorais, como vestuário (mascu-
lino, feminino e infantil), peças exclusivas feitas artesanalmente, além 
de acessórios e itens de decoração para a casa, entre outros presentes. 
Outras informações em: (www.mercadodasmadalenas.com.br).

A - Feira de Trocas
No próximo domingo (26), o Programa Ruas Abertas realiza o evento 

D - Comunicação Corporativa 
Nos próximos dias 4 e 5 de dezembro, no hotel Tulip Inn, na rua Apeninos, 

Carreiras estruturadas 
estão desaparecendo

Com a chegada de 

novas tecnologias e as 

constantes mudanças 

no mercado de trabalho, 

o conceito de carreira 

está se transformando 

radicalmente dentro das 

empresas

No mundo digital, os em-
pregadores precisam 
repensar a forma como 

lidam com o desenvolvimento 
de seus funcionários, que agora 
exigem mais fl exibilidade e 
liberdade em suas escolhas 
profi ssionais. De acordo com 
a pesquisa Tendências Globais 
de Capital Humano 2017, reali-
zada pela consultoria Deloitte 
com 10 mil líderes empresariais 
e de RH de 140 países, as carrei-
ras estruturadas estão prestes 
a desaparecer. 

O relatório apontou que 65% 
das empresas têm modelos de 
carreira abertos e fl exíveis, 
19% mantêm um modelo de 
carreira estruturado e 16% 
não têm modelo de carreira 
algum. Neste ano, a necessida-
de de melhorar a carreira dos 
colaboradores e transformar 
a aprendizagem corporativa 
também apareceu como a 
segunda tendência mais im-
portante da pesquisa, citada 
como urgente por metade dos 
entrevistados. 

Muitas empresas ao redor do 
mundo estão prestando aten-
ção nessa nova realidade para 
atender aos anseios de seus 
funcionários. De acordo com 
a consultoria, 70% das compa-
nhias estão redesenhando ou 
redesenharam recentemente 
toda a sua estratégia de carrei-
ra. Segundo a Deloitte, aquelas 
que possuem modelos de car-
reira mais dinâmicos tendem a 
se diferenciar da concorrência 
ao oferecer diversas oportu-
nidades de aprendizagem e 
implantar uma cultura interna 
de desenvolvimento. 

Mais de 80% dos empresários 
consultados afirmaram que 
sua organização está disposta 
a trocar uma progressão de 
carreira estática por modelos 

abertos, com tarefas, projetos 
e experiências mais enrique-
cedoras. No entanto, ainda 
são poucas as empresas que 
conseguem atender às ne-
cessidades da nova geração: 
apenas um terço dos chamados 
millenials acreditam que sua 
organização sabe aproveitar 
bem suas habilidades. 

E essa realidade também 
pode ser vista pela voz dos 
empregadores: 70% deles 
afirmam que sua empresa 
ainda não tem as capacidades 
necessárias para se adaptar às 
mudanças do mundo digital. 
Nos próximos anos, o papel 
das organizações será criar 
um ambiente que permita aos 
funcionários um crescimento 
constante. Ao contrário dos 
sistemas tradicionais, em que 
o profi ssional deveria seguir 
uma trajetória linear, novas 
trilhas de carreira têm surgido 
ao longo dos últimos anos. 

Um exemplo é a carreira em 
Y, em que é possível escolher 
entre um cargo gerencial ou 
te´cnico, ou a carreira em W, 
que prevê a possibilidade de 
carreiras paralelas como ges-
tão de projetos. Para esse novo 
contexto em rede, os profi ssio-
nais poderão seguir para dife-
rentes lados. Os funcionários, 
e não mais os líderes, decidirão 
o que precisam aprender com 
base nas necessidades de sua 
equipe e nas suas metas indi-
viduais de carreira. As novas 
tecnologias trarão diferentes 
experiências de aprendizagem, 
em um ambiente mais dinâmi-
co e colaborativo.

Para atingir melhores resul-
tados, as empresas precisam 
buscar inovações e estratégias 
para se adaptar ao novo cená-
rio. Em um mercado cada vez 
mais competitivo, terão desta-
que aquelas que compreende-
rem as necessidades de seus 
colaboradores e conseguirem 
atender esse novo perfi l de 
funcionário do século 21.

(*) - É especialista em gestão 
estratégica de pessoas,

 palestrante, coach executiva e
diretora da Emovere You

(www.emovereyou.com.br).

Claudia Santos (*)

Os consumidores estão retornando ao mercado de crédito, 

infl uenciados pela redução da infl ação.

De acordo com o Indicador 
Serasa Experian da Demanda 
do Consumidor por Crédito, 
a quantidade de pessoas que 
buscou crédito em outubro 
cresceu 5,4% em relação ao 
mesmo mês do ano anterior. 
No acumulado do ano até ou-
tubro a busca do consumidor 
por crédito avançou 4,6%. Na 
comparação com setembro, 
houve alta de 5,3% na deman-
da do consumidor por crédito.

Para os economistas da 
Serasa Experian, a sexta alta 
interanual consecutiva deste 
indicador revela que os con-
sumidores estão retornando 
ao mercado de crédito, in-
fl uenciados pela redução da 
infl ação, pela queda dos juros, 
pelo início de um processo 
de recuperação gradual do 
emprego formal e pelo maior 
grau de confi ança dos consu-
midores na economia.

A alta ocorreu em todas as 

Ministério da Saúde 
vai integrar o 
armazenamento e a 
distribuição 

O Ministério da Saúde vai con-
tratar uma única empresa para 
logística, armazenamento e distri-
buição de medicamentos e outros 
produtos do SUS. A medida é 
inédita e acabará com 15 contratos 
que atualmente prestam o serviço 
de forma descentralizada, como de 
locação de imóveis, manutenção 
dos equipamentos e mão de obra, 
limpeza. Com a mudança, deve 
aumentar em 20% o espaço para 
conservar os insumos, aprimorar 
o controle de prazos de validade 
e entregas, além de reduzir custo, 
segundo o Ipea.

A licitação no novo modelo foi 
publicada na segunda-feira (20) 
e garante a responsabilização da 
empresa desde a retirada do pro-
duto, nos portos ou aeroportos, o 
transporte, a armazenagem até a 
entrega. Assim, responde pelos 
desvios ou pelo mal acondiciona-
mento do medicamento. A expec-
tativa é que o novo fornecedor, a 
partir de ferramentas modernas, 
acompanhe inclusive informação 
sobre data de vencimento. Assim, 
será possível tornar esses serviços 
mais efi cazes e coordenar melhor os 
gastos, pois evita valores adicionais 
além do previsto em contrato.

“Com o excesso de contratos e 
todos descentralizados é uma ta-
refa complexa coordenar de forma 
efetiva a qualidade dos serviços. A 
centralização diminuirá os riscos de 
perdas de medicamentos e insumos 
na armazenagem, garantirá mais 
agilidade na distribuição, reduzirá 
o tempo para o transporte e vai 
melhorar a infraestrutura. Com 
certeza, daremos maior agilidade 
na entrega”, enfatiza o ministro da 
Saúde, Ricardo Barros (Ag.Saúde).

No acumulado até setembro, foram negociados 1,75 milhão

de unidades.

O resultado fi cou 9% acima 
do registrado no mesmo 
mês do ano passado e 

bem superior à média mensal 
(194,4 mil) deste ano. No acu-
mulado até setembro, foram 
negociados 1,75 milhão de 
unidades, 9,4% mais do que no 
mesmo período do ano passado. 
Na mesma base de comparação, 
o volume de crédito comerciali-
zados cresceu 29,3%, atingindo 
R$ 73,57 bilhões.

Os dados são da Associação 
Brasileira de Administradoras 
de Consórcios (Abac). O balan-
ço da entidade indica que todos 
os segmentos bateram recorde: 
veículos leves (108 mil cotas), 
motocicletas (78 mil), veículos 
pesados (6,25 mil), imóveis 
(31,5 mil), serviços (3,75 mil) 
e eletroeletrônicos (2,5 mil)
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Vendas por consórcio batem recorde 
e somam mais de R$ 73 bi no ano

As vendas de bens e serviços por meio de consórcios foram recorde em setembro, com o escoamento 
de 230 mil cotas

em pesquisa, grande interesse 
dos consumidores de buscar 
a modalidade como opção de 
investimento pessoal, familiar 
ou empresarial. Para Rossi, isso 
mostra um “comportamento 
consciente do consumidor 
quanto ao conhecimento e à 
adoção dos conceitos da educa-
ção fi nanceira, ao praticá-los na 
gestão de suas fi nanças”.

Apesar desse salto, o número 
de consorciados contemplados 
diminuiu 5,6% de janeiro a 
setembro, somando 912,6 mil 
ante 967 mil no mesmo período 
do ano passado. Em valores, foi 
registrada estabilidade, fi cando 
em R$ 29 bilhões. O número de 
participantes ativos alcançou 
6,87 milhões em setembro, 
1,9% abaixo do mesmo mês no 
ano passado (7 milhões) (ABr).

De janeiro a setembro, o setor 
de serviços foi o que mais avan-
çou, com alta de 93,5%, seguido 
pelos eletroeletrônicos e outros 
bens móveis duráveis, com 
44,7%, imóveis, com 27,3%, 
veículos pesados, com 15,4% 

e veículos leves, com 14,7%. 
O presidente da Abac, Paulo 

Roberto Rossi, prevê que o 
sistema de consórcio fechará 
o ano em alta e seguirá cres-
cendo em 2018. Em nota, ele 
afi rmou que o setor constatou, 

Cresce a demanda do 
consumidor por crédito

faixas de renda. Para os consu-
midores que ganham até R$ 500 
por mês o avanço foi de 20,2%; 
para os que recebem entre R$ 
500 e R$ 1.000, a alta foi de 
1,9%; para quem ganha entre R$ 
1.000 e R$ 2.000 o crescimento 
foi de 1,4%; para os consumi-
dores que ganham entre R$ 

2.000 e R$ 5.000 mensais, o 
avanço em outubro/17 foi de 
12,8% e, para os que ganham 
entre R$ 5.000 e R$ 10.000, 
a alta foi de 23,7%. Por fi m, 
os consumidores de renda 
mensal acima de R$ 10.000, a 
demanda por crédito cresceu 
22,1% (Serasa Experian).

A Segunda Turma do STF negou ontem (21) 
recurso que poderia anular o leilão da Usina Hidre-
létrica de Jaguara, que era operada pela Companhia 
Energética de Minas Gerais (Cemig). O colegiado 
rejeitou recurso da empresa que pretendia garantir 
a renovação automática do contrato de concessão 
com o governo federal.

No julgamento, seguindo voto do ministro Dias 
Toffoli, relator do caso, a Turma entendeu que o go-
verno federal não tinha obrigatoriedade em assinar a 
renovação, que estava condicionada a cláusulas que 
deveriam ser cumpridas futuramente pela empresa. 
Seguiram o relator, os ministros Celso de Mello e 

Edson Fachin. Gilmar Mendes estava impedido e 
não julgou a ação.

A renovação da concessão das hidrelétricas está 
ligada a uma disputa que vem desde 2012. A Cemig 
foi uma das companhias que não aderiram na íntegra 
à MP que tinha como objetivo reduzir em cerca de 
20% as tarifas com energia elétrica no país. A Cemig 
considerou as condições apresentadas desfavoráveis 
e optou por não renovar os contratos relacionados às 
suas usinas. Como as concessões não foram renovadas 
em 2012, o governo federal entende que a legislação 
em vigor lhe assegura o direito de realizar o leilão e 
autorizou que a Aneel organizasse o processo (ABr).

STF nega recurso da Cemig
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A globalização
e os países

Os homens se apegam 

ao poder desde longa 

data. A nobreza tinha 

os direitos sobre a terra. 

Com a ascensão do 

dinheiro e crédito, o 

capitalismo alcançou o 

comando

Comunistas e socialistas, 
ambos intervencionis-
tas, também foram atrás 

do poder com a bandeira de 
defender os desprotegidos. 
A globalização tem seu valor 
e suas contribuições, mas 
jamais poderia se sobrepor 
aos legítimos interesses dos 
países cujos governantes têm o 
dever de zelar pela continuada 
melhora das condições gerais 
de vida e da preservação da 
sustentabilidade. 

Em reunião do Fórum de 
Cooperação Econômica, rea-
lizada no Vietnã, o presidente 
Donald Trump prometeu que 
defenderia os interesses eco-
nômicos dos americanos em 
relação à exploração estran-
geira e não deixaria mais que 
“se tirasse vantagem” dos EUA. 
Em contraste, o líder chinês 
Xi Jinping foi eloquente ao 
defender a globalização.

Após a crise de 2008, ocorreu 
uma severa restrição ao crédi-
to. Não é fácil entender toda 
a complexidade da fi nança 
global. O Bank for Internatio-
nal Settlements (BIS) alerta 
para o risco representado pelo 
volume dos swaps cambiais 
pendentes, cujo valor ultra-
passa a casa dos 58 trilhões de 
dólares, quase o PIB mundial. 
Com aumento do risco e queda 
no rendimento de intermedia-
ção, o crédito se restringiu, 
declinando os investimentos 
e o consumo. O que poderia 
acontecer no mundo se os juros 
americanos fossem elevados 
para 4%?

Quem está interessado em 
avaliar os riscos e agir com pru-
dência para evitar o soçobro 
econômico-fi nanceiro? O papel 
desvalorizado que ninguém 
quer. Mas quem arca com o 
peso é a sociedade que tem de 
suportar o custo da derrocada 
para evitar ou retardar a queda 
no abismo do desastre criado 
pela especulação desenfreada 
no mercado fi nanceiro. 

Após o fracasso do comu-
nismo, o capitalismo de livre 
mercado e a tecnologia tiveram 
grande expansão, enquanto 
ocorria signifi cativa perda de 
efi ciência pelos Estados e seus 
gestores. A economia ocidental 
tem sido veemente na defesa 
da concorrência como fator de 
incremento da produtividade, 

mas nesse meio chegou o 
Capitalismo de Estado gerido 
com unidade de comando, 
alterando profundamente a 
economia e a produção indus-
trial ao introduzir novas regras, 
redução nos custos e aumento 
da produtividade. 

Um misto de intervenção 
do Estado e ação empresarial 
visando lucro e acúmulo de 
reservas através da produção 
para exportação. O grande de-
sastre no desenvolvimento dos 
povos tem sido a cobiça pelo 
poder, ganância especulativa, 
falta de seriedade e empenho 
da governança em fortalecer 
a população que se tornou 
facilmente presa de interesses 
alienígenas corruptores, dando 
origem à desagregação ética 
e moral. 

Uma governança consciente 
sempre adota políticas ade-
quadas ao desenvolvimento 
segundo as características do 
país, não se curvando a inte-
resses espúrios. O Brasil colhe 
o fruto dessa insensatez sem 
atentar para a raiz do mal que 
leva à estagnação e atraso de 
difícil recuperação, pois falta 
preparo geral. 

O indispensável é que a liber-
dade individual, a responsabili-
dade e o direito à propriedade 
sejam assegurados. Na fase 
atual de transformações é 
fundamental que a educação 
das novas gerações se debruce 
sobre a natureza, seu funcio-
namento, sua coerência e leis 
infl exíveis para delas tirar o 
melhor proveito, inclusive para 
desenvolver o raciocínio lúcido 
e lógico. 

Além da grave poluição do 
ar, há o descaso com a polui-
ção dos mares e rios e a falta 
de tratamento do esgoto. A 
natureza é a grande riqueza. 
Sem água pura e cristalina e 
sem ar limpo, a vida perde a 
sustentabilidade. Sem cober-
tura fl orestal, os mananciais 
se desfazem e o solo se erode. 
Se faltar água potável a vida 
perderá a sustentação, essa a 
grande verdade inconvenien-
te para a qual a humanidade 
fechou os olhos. 

Os seres humanos têm de se 
preparar e se movimentar para 
formar as bases de uma vida 
decente visando à melhora das 
condições gerais, a evolução 
natural e o progresso.
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O Partido Socialista Brasileiro 
(PSB) ingressou com uma Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 
(Adin) no Supremo Tribunal 
Federal (STF) para evitar que 
candidatos mais ricos tenham 
vantagens sobre os adversários 
com menos recursos durante 
a campanha eleitoral. Pelas 
regras vigentes, o candidato 
poderá fi nanciar até 100% da 
própria campanha, dentro do 
limite estipulado para cada 
cargo. No caso do presidente da 
República esse valor é de R$ 70 
milhões, e no de governador de 
R$ 21 milhões nos estados com 
mais de 20 milhões de eleitores.

Quanto mais dinheiro um 
candidato tem mais ele investe 
na própria campanha e, como 
consequência, mais chances 
terá de vencer a disputa eleito-
ral, alega o partido na Adin nº 
5.821. “Isso transforma as dis-
putas eleitorais em verdadeiro 
leilão, situação na qual vence 
quem pode pagar mais”, afi rma 
o presidente nacional do PSB, 
Carlos Siqueira. A proposta de 
reforma política aprovada no 
Congresso eliminava o auto-
fi nanciamento de campanha, 
previsto na Lei 13.165 de 2015, 
mas um veto do presidente Te-
mer garantiu a vantagem para 
os candidatos mais ricos. 

O PSB pede uma liminar para a suspensão do limite atual de 

gastos e a fi xação de novos limites para o autofi nanciamento.

O Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF4) julgou, 
ontem (21), os embargos de 
declaração interpostos pelos 
réus da Operação Lava Jato do 
núcleo da Engevix, entre eles, 
o ex-ministro José Dirceu, o 
irmão dele Luiz Eduardo de 
Oliveira e Silva e o ex-diretor de 
Serviços da Petrobras, Renato 
de Souza Duque. Dirceu, o ex-
-presidente da Engevix, Gerson 
de Mello Almada, e o irmão do 
ex-ministro tiveram os recursos 
negados pela 8ª Turma do TRF4. 

Assim, fi cou mantida a inte-
gralidade do acórdão julgado 
em 26 de setembro que deci-
diu, entre outras medidas, o 
aumento da pena de Dirceu. 
Nos embargos, o ex-ministro do 
governo Lula alegava omissões 
ou obscuridades no acórdão: 
violação à ampla defesa, ilegiti-
midade na utilização do depoi-
mento de réus colaboradores, 
ausência de participação do 
irmão nos crimes de corrup-
ção, equívocos nos critérios de 
progressão de regime e temas 
referentes à dosimetria da pena 
(proporção da pena em relação 
aos crimes).

No caso do processo de Re-
nato Duque, o colegiado deu 
parcial provimento ao recurso 
e corrigiu erro material, ou seja, 
“reconhecendo erro de cálculo 
no valor individual de cada 
dia-multa, passando o valor de 
540 dias-multa para 448 dias-
-multa, no valor unitário de três 
salários mínimos”. Não foram 
conhecidos os embargos de 
declaração do ex-sócio de José 
Dirceu, Júlio César Santos, por 
ajuizamento do recurso fora 
do prazo. 

O mesmo ocorreu com os 
embargos de declaração do 
lobista Fernando Antônio Gui-
marães Houernaux de Moura e 
do ex-assessor de José Dirceu, 
Roberto Marques, por “inade-
quação da via processual eleita, 
ou seja, o pedido feito não pode 
ser analisado em embargos 
de declaração”.  A 8ª Turma 
também negou provimento ao 
recurso do ex-sócio da Engevix 
José Antunes Sobrinho. De 
acordo com a assessoria do 
tribunal, os advogados dos réus 
ainda podem recorrer a novos 
embargos, inclusive, embargos 
infringentes (ABr).

Reduzida a 
condenação de 
Eduardo Cunha
na Lava Jato

O Tribunal Regional Federal 
(TRF) da 4ª Região, sediado em 
Porto Alegre, decidiu ontem (21) 
reduzir a condenação do ex-depu-
tado Eduardo Cunha na Operação 
Lava Jato. A Oitava Turma reduziu 
a pena de 15 anos e quatro meses 
de prisão para 14 anos e seis me-
ses pelos crimes de corrupção, 
lavagem de dinheiro e evasão de 
divisas. Também fi cou decidido 
pelo cumprimento imediato da 
pena após o julgamento de mais 
um eventual recurso.

Atualmente, ele está preso 
preventivamente no Complexo-
-Médico Penal (CMP), na região 
metropolitana de Curitiba. O tribu-
nal julgou a apelação de Eduardo 
Cunha, que tentava reverter a sen-
tença do juiz federal Sérgio Moro, 
da 13ª Vara Federal em Curitiba, 
que o condenou pelo recebimento 
de 1,3 milhão de francos suíços 
em propina em um contrato para 
exploração da Petrobras no campo 
de petróleo no Benin, na África.

Nas últimas semanas, Cunha 
fi cou preso temporariamente em 
Brasília em função dos depoimen-
tos que estava prestando em outro 
processo oriundo da Lava Jato 
no Distrito Federal. No entanto, 
após o interrogatório, seu retorno 
a Curitiba foi determinado pela 
Justiça (ABr).

Tribunal nega 
absolvição sumária
de Marisa Letícia

O Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região (TRF4) negou ontem (21) o 
pedido da defesa do ex-presidente 
Lula para que fosse declarada a ab-
solvição sumária de Marisa Letícia 
Lula da Silva em duas ações penais 
em decorrência da morte dela. 
Marisa Letícia morreu em fevereiro 
deste ano. Em março, o juiz federal 
Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal 
em Curitiba, declarou extinta a 
punibilidade da ex-primeira-dama, 
porém não decretou a absolvição 
sumária como solicitou a defesa.

O advogado de Lula, Cristiano 
Zanin Martins, argumenta que mes-
mo com a extinção da punibilidade, 
a absolvição sumária é necessária 
para afastar qualquer juízo negati-
vo em relação à ex-primeira-dama, 
que foi “submetida a humilhações 
decorrentes de levantamento de si-
gilo de ligações telefônicas íntimas 
com os fi lhos”. Já o desembargador 
federal João Pedro Gebran Neto, 
relator da Operação Lava Jato no 
TRF, alegou que o Código de Pro-
cesso Penal determina a extinção 
da punibilidade em caso de morte 
e, a partir daí, a presunção de 
inocência está preservada. 

O desembargador Leandro Paul-
sen teve o mesmo entendimento. 
“Quando o réu vem a falecer, 
extingue-se a punibilidade. O 
Estado não julga alguém que já 
faleceu até porque não há mais a 
possibilidade de punição”, disse.  
O desembargador Victor Luiz dos 
Santos Laus também avaliou que a 
extinção da punibilidade preserva 
a memória de Marisa Letícia (ABr).

O presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia, voltou a 
defender a aprovação da 
reforma da Previdência para 
superar a crise fi scal por que 
passa o País. Segundo ele, se 
a mudança nas regras para 
aposentadoria não for feita, 
o Brasil enfrentará situação 
adversa no futuro, com im-
pactos na dívida pública e na 
infl ação. “Fazer a reforma da 
previdência signifi ca garantir 
o valor da moeda e o respei-
to às pessoas que ganham 
menos”, disse o presidente 
da Câmara, ao participar de 
debate, na segunda-feira (20), 
em Porto Alegre.

Maia afi rmou que o atual 
sistema previdenciário é in-
justo por só permitir que os 
mais pobres se aposentem 
aos 65 anos, enquanto os 
que ganham mais podem se 
aposentar, em média, aos 55. 
Ele avaliou que a Previdência 
Social será o principal tema a 
ser enfrentado pelos candi-
datos à Presidência da Repú-
blica no próximo ano. “Como 
alguém vai poder entrar em 

Maia também criticou a antiga 

legislação trabalhista por ter 

levado o País a ter 14 milhões 

de desempregados.

As críticas ocorreram 
ontem (21), durante 
comissão geral que de-

bateu, no Plenário da Câmara, a 
crise nas instituições de ensino 
superior do País.

O presidente da Associação 
Nacional dos Dirigentes (An-
difes), Emmanuel Tourinho, 
destacou que há redução 
drástica de orçamento dessas 
instituições. “O orçamento para 
2018 é 20% menor do que o de 
2014 para o custeio [utilizado 
para pagamento de despesas 
cotidianas] e 90% menor em 
capital [para investimentos]”, 
criticou. Segundo ele, a falta de 
recursos de capital inviabilizará 
a aquisição de livros para biblio-
tecas, de equipamentos para 
laboratórios e de infraestrutura 
para o ensino, por exemplo.

A presidente da Frente Par-
lamentar em Defesa das Uni-
versidades Federais, deputada 
Margarida Salomão (PT-MG), 
afi rmou que o Plano Nacional 
de Educação, que trata, entre 
outros pontos, da expansão 
da educação superior, no mo-
mento “é letra morta”. “Não 

Representantes do meio acadêmico afi rmaram que os cortes vão prejudicar várias atividades 

corriqueiras das universidades.
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Universidades criticam 
cortes para ensino superior 

no Orçamento de 2018
Parlamentares e representantes de universidades públicas protestaram contra os cortes para o 
ensino superior e para a área de ciência e tecnologia, previstos na proposta orçamentária para 2018 
encaminhada pelo governo ao Congresso

estamos conseguindo tirá-lo 
do papel”, disse. “A educação 
superior é condição essencial 
para diminuir o desequilíbrio 
social indecente, que perma-
nece neste país”. 

A presidente da UNE, Ma-
riana Dias, ressaltou que o 
PNE destina 10% do PIB para 
a educação, mas que o plano 
está sendo inviabilizado pela 
Emenda do Teto de Gastos. Ela 

protestou contra o desmonte 
das universidades públicas 
brasileiras, que, no seu enten-
der, estão vivendo “ataques” 
semelhantes aos ocorridos na 
década de 90, quando teria 
havido tentativa de privatizar 
o ensino superior no País.

A deputada Maria do Rosário 
(PT-RS), que também pediu o 
debate, acredita que cabe ao 
Congresso Nacional reverter 

“os números dramáticos de 
cortes orçamentários que estão 
impostos na peça orçamentária 
do governo federal”. Na visão da 
deputada, esses cortes compro-
metem “o desenvolvimento de 
uma educação pública de quali-
dade e gratuita, fazendo com que 
seja impossível que a educação 
superior, que teve tantos avanços 
na última década, mantenha a 
qualidade” (Ag.Câmara).

Rodrigo Maia vê riscos para o País se 
não houver reforma da Previdência

como exemplo a necessidade 
de aprovar proposta que per-
mita ao setor de construção 
civil voltar a gerar empregos. 
“O setor da construção civil 
foi destruído pela crise e por 
leis que parecem proteger os 
consumidores, mas acabam 
prejudicando. Quando não 
há segurança ao investidor, os 
preços sobem”, disse.

Rodrigo Maia também criti-
cou a antiga legislação traba-
lhista por ter levado o País a ter 
14 milhões de desempregados 
e milhares de empregos precá-
rios. Segundo ele, a reforma 
trabalhista aprovada pelo 
Congresso em 2017 foi um 
avanço e vai permitir que me-
nos recursos sejam gastos com 
a Justiça do Trabalho. “Talvez 
não tenhamos 2 milhões ou 
3 milhões de ações por ano, 
talvez a gente não precise de 
5 mil juízes do Trabalho. Os R$ 
8 bilhões da diferença entre o 
que é gasto com a Justiça do 
Trabalho em relação à Justiça 
Federal talvez possam ser 
investidos na sociedade”, 
afi rmou (Ag.Câmara).

2018 prometendo uma saúde 
melhor, uma segurança melhor, 
se não olhar com seriedade o 
que é reformar o Estado? Se 
a reforma da Previdência não 
for aprovada, vai inviabilizar o 
País”, afi rmou.

O presidente da Câmara des-
tacou ainda a importância de se 
construir um arcabouço legal 
para garantir o investimento do 
setor privado no País. Ele citou 

PSB vai ao STF para defender limite 
de autofi nanciamento em campanhas

campanhas eleitorais brasilei-
ras”, sustenta o PSB na ação.

Nas eleições de 2014, as 
campanhas dos candidatos que 
venceram as eleições custaram 
15 vezes mais que as campanhas 
dos candidatos perdedores. 
“Isso nos leva à conclusão de 
que no país quem vence as elei-
ções são aqueles que possuem 
grandes somas de dinheiro para 
investir na campanha”, conclui 
Siqueira. Segundo dados do 
TSE, dos 5,5 mil prefeitos elei-
tos nas eleições municipais de 
2016, 1,1 mil são milionários. 
A ação está sob a relatoria do 
ministro Dias Toffoli.

O PSB argumenta que a 
regra compromete a lisura do 
processo e viola “frontalmen-
te” os princípios republicanos, 
democráticos e de igualdade 
de chances na disputa eleitoral 
resguardados na Constituição. 
“É evidente que, ao possibilitar 
a ocorrência do cenário acima 
delineado, o dispositivo ora im-
pugnado benefi cia diretamente 
os candidatos ricos em relação 
àqueles que não detêm alto po-
der aquisitivo”, afi rma o partido.

“O absurdo se agrava, so-
bretudo, ao se considerar a 
importância desempenhada 
pelo dinheiro para o êxito das 

TRF4 nega recurso
a José Dirceu em

decisão condenatória



Esta é uma das mais conhecidas e repetidas frases 

pronunciadas em cada casamento: “Se alguém se opõe 
a este matrimônio, fale agora ou cale-se para sempre”! 
É o momento próprio para quem quiser dar uma de 

Wanderleia e exclamar: “Senhor juiz, pare, agora! Por 
favor, pare, agora”!

Padre Ivan, que há 32 anos realiza cerimônias de casa-
mento, conta que em todo esse tempo já viu muita coisa 
acontecer, mas ainda não presenciou nada desse tipo, 

que chegasse a interromper um casamento. “Além das pala-

vras, são necessárias provas, como uma foto, por exemplo. 

Diante das provas, sou obrigado a parar a cerimônia”, diz 
ele, e narra o caso de um casamento que terminou antes de 
começar, porque ainda no curso de noivos uma pessoa mostrou 
fotos da noiva com outro homem! Outro, ainda pior, ocorreu 
em um casamento que já estava acontecendo quando entrou 
na igreja ninguém menos que a atual esposa do noivo, acompa-
nhada da amante dele! “Parecia coisa de fi lme, mas foi tudo 

comprovado e não teve como continuar”. É bem verdade, 
lembra ele, que no mês que antecede o matrimônio, é afi xada 
na igreja em que a celebração vai acontecer uma espécie de 
aviso chamado proclama. “No proclama, avisamos que os 

noivos vão casar e perguntamos se alguém sabe de algo 

que impeça a cerimônia que vai acontecer. Isso ajuda a 

não haver transtornos no altar”, fi naliza ele. Agora, cá entre 
nós, quem é que lê proclamas de casamento? Só mesmo quem 
esteja diretamente interessado no casório... Mas ainda assim, 
pode ser que esse interessado – ou interessada – prefi ra fazer 
a impugnação no altar, em grande estilo...

Voltando à frase inicial “Fale agora ou cale-se para sem-

pre”, parece que a mulher, nesse instante, se lembra do velho 
axioma matemático preconizado pelo italiano Giuseppe Peario, 
no século XIX, que afi rma: “A ordem dos fatores não altera 

o produto” e então pensa: em vez de falar agora e calar para 
sempre, posso calar agora e falar para sempre!

E é o que ela faz! Durante toda a cerimônia, profere apenas 
um singelo “sim” e mantém-se calada. Então, a partir dali, vai 
falar para sempre!

Os índices variam, mas é pacifi camente aceito que a mulher 
dispõe de muito mais termos comunicacionais do que o homem! 
A relação mais razoável assegura que ela dispõe de cerca de 
11.000 contra 7.000 dele... Uma consequência direta desse fato 
é que, ao fi m do dia, ele terá esgotado seus 7.000 vocábulos, 
e só quer uma coisa, que Tim Maia, com seu vozeirão, assim 
cantava: “Eu quero SOSSEGO”! 

Ela, entretanto, ainda tem um estoque da ordem de 4.000 
vocábulos... para usar com ele! É quando pode acontecer o 
início de um confl ito conjugal: ele querendo sossego, silên-
cio e introspecção e ela tendo necessidade de falar, contar 
coisas do dia, dos fi lhos, da empregada, do supermercado, 
da relação...

Ricardo Fabrízio, meu fi lho, entre outras atividades que 
exerce, é mestre de cerimônias e celebrante de casamentos. 
Nas solenidades nupciais, preocupa-se em dar características 
próprias, individuais, a cada casamento. Para viabilizar isso, 
colhe informações dos nubentes sobre sua história, do namoro 
até o grande momento. Recentemente, pediu aos noivos que 
escrevessem um texto sobre 
como se deu relacionamento 
entre ambos. Ela lhe entregou 
três folhas, frente e verso. Ele, 
apenas meia! 

J. B. Oliveira é Consultor de Empresas, 
Professor Universitário, Advogado e 

Jornalista. É Autor do livro “Falar Bem 
é Bem Fácil”, e membro da Academia 

Cristã de Letras. - www.jboliveira.com.br – 
jboliveira@jbo.com.br.

Serviço: Livro “Mostrando a Lín-
gua”. Editora JBO. 163 páginas. 
Preço de capa: R$ 40,00. Valor 
especial de promoção: R$ 30,00. 
Pedidos exclusivamente pelo site 
www.jboliveira.com.br

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira
“Fale agora
ou cale-se 

para
sempre...”

www.netjen.com.br

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

netjen@netjen.com.br
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PAGAMENTO PELA REPOSIÇÃO DO UNIFORME
Funcionário que apresenta má conservação e destruição de uniformes, 
fardamentos e demais peças de vestimentas, exigidos para a execução 
do trabalho, na reposição a empresa pode descontar o valor na folha? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

JORNADA DE 06 HORAS COM SOBREAVISO
Funcionário que trabalha em escala de regime de 06 horas pode ficar 
de sobreaviso, inclusive fazer horas extras, como proceder? E caso ele 
precise fazer horário extraordinário, devo pagar as horas sobreaviso 
e a hora extra? Qual percentual das horas sobreaviso? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR AUTÔNOMO COM EXCLUSIVIDADE
Na nova reforma trabalhista a contratação de autônomo vai ser possível com 
exclusividade da prestação do serviço para uma empresa, qual a carga tri-
butária para a empresa? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DO VENDEDOR
Todos os vendedores devem ser comissionados, empresa pode adotar 
políticas de remuneração diferentes para vendedores internos e exter-
nos? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO DURANTE O RECEBIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO 
PODE RECOLHER INSS DE FORMA INDIVIDUAL, QUAL SERIA O CÓDIGO?

Informamos que o período que o desempregado está recebendo 
o seguro-desemprego não é contado como tempo de contri-
buição para aposentadoria. Portanto, entende-se que poderá 
contribuir como segurado facultativo com o código 1406 da 
GPS. Base Legal – Art. 60 do Decreto nº 3.048/99.

SEM OBRIGAÇÃO DE BATER O PONTO
Empresa possui coordenadores que são desobrigados de anotar o ponto 
eletrônico, como proceder para formalizar? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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F-4 Impressão e Publicidade em Plásticos Ltda. torna público que requereu à SVMA -
Secretaria do Verde e do Meio Ambiente a Licença de Operação (renovação/regulariza-
ção), para impressão de material plástico para outros usos, à Rua Serra de Capivaruçú,
33/43, São Paulo.

Impressão Comercial Serigráfica e Display Eireli, torna público que requereu à
SVMA - Secretaria do verde e do Meio Ambiente a Licença de Operação (renovação/
regularização), para impressão de material para outros usos, à Rua Custódio Cardoso,
337, São Paulo.

Sindicato das Entidades Representativas de Categorias de
Servidores Públicos no Estado de São Paulo - SESPESP

Fundado em 11 de março de 1993 - C.N.P.J. nº 71.580.435/0001-09
Código Sindical nº 000.000.89487-7

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Em cumprimento ao disposto nos Artigos 17, 1, “b”, II e 22, III e IV, do Estatuto Social,
Convoca as entidades filiadas por seus representantes a comparecer à Assembleia
Geral Extraordinária deste Sindicato Patronal a realizar-se no dia 28 de Novembro p.f.,
na sede deste SESPESP, situada na Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, nº 88, Conjunto
902, 9º Andar, Centro, nesta Capital, em 1ª convocação às 11hs00 e em 2ª convocação
às 11 hs30min. para discussão dos seguintes itens: 1-) Exame e discussão da Proposta
Orçamentária para o ano de 2018; 2-) Autorização à Diretoria para negociação salarial
com o Sindicato dos Empregados (SERCAPE) para fins de celebração de Convenção
Coletiva de Trabalho para o ano de 2018; 3-) Negociação sobre a continuidade do
pagamento da contribuição sindical patronal da categoria com a aprovação da tabela de
recolhimento, nos termos dos artigos 578 e 579 da CLT com a nova redação que lhe foi
dada pela Lei Federal nº 13.467, de 13/07/2017, em vigor desde o dia 11/11/2017 e com
fundamento no Artigo 22, IV, do Estatuto Social vigente.

São Paulo, 13 de Novembro de 2017.
Antônio Carlos Duarte Moreira - Presidente

Iasuey Homma - Tesoureiro
Maria Paula de Jesus Melo - Diretora Jurídica

Entidades convocadas: Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo -APESP
- CNPJ - 62.654.124/0001-48; Associação dos Ténicos da Fazenda do Estado de São
Paulo - ATEFESP - CNPJ - 59.619.163/0001-08; Associação Beneficiente dos Policiais
do Estado de São Paulo - ABPESP - CNPJ - 49.935.265/0001-70; Associação dos Es-
creventes dos Cartórios Oficializados do Estado de São Paulo - AECOESP - CNPJ -
47.176.656/0001-23; Associação dos Agentes Policiais Civis do Estado de São Paulo -
AGEPOL - CNPJ - 46.877.809/0001-05; - Associação dos Funcionários Públicos do Es-
tado de São Paulo - AFPESP - CNPJ - 62.149.000/0001-05; Associação dos Agentes
Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo - AFRESP - CNPJ - 62.635.990/0001-91
Associação dos Servidores da Secretaria do Estado de Relações do Trabalho-ASSERT
- CNPJ - 48.084.784/0001-00; Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo - ASSETJ - CNPJ - 54.284.146/0001-35; Associação Paulista Ser-
vidores Públicos - APSP - CNPJ - 62.800.222/0001-46; Associação dos Executivos
Públicos do Estado de São Paulo - AEPESP - CNPJ - 56.999.311/0001-60; Associação
dos Funcionários da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo -AFALESP - CNPJ
- 62.925.474/0001-00; Associação dos Serventuários da Justiça de Cartório Oficializa-
dos do Estado de São Paulo - ASJCOESP - CNPJ - 62.925.458/0001-09; Associação
Campineira dos Funcionários Públicos - ACFP - CNPJ - 46.080.669/0001-31; Associação
dos Servidores Municipais de São Paulo - ASMT - CNPJ - 62.228.697/0001-00; CAPESP -
Centro Associativo dos Profissionais de Ensino do Estado de São Paulo - CNPJ -
52.163.391/0001-69; União dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo -USPESP
- CNPJ - 62.336.276/0001-00; Federação das Entidades de Servidores Públicos do
Estado de São Paulo - FESPESP - CNPJ - 55.211.361/0001-79; Associação dos Servi-
dores do Departamento de Estradas de Rodagem - CNPJ - 63.061.170/0001-04; 20 -
Associação dos Serv. Instituto Agron. CPS - CNPJ - 46.384.400/0023-54; Assoc. dos
Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo - AFITAC - CNPJ -
01.425.329/0001-67; Associação Paulista de Defensores Públicos - APADEP - CNPJ -
08.078.890/0001-66; Associação dos Procuradores Autárquicos do Estado de São Paulo
- Apaesp - CNPJ - 66.869.389/0001-14.

1ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0075528-
17.2012.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) AUTOREDE CONSÓRCIO NACIONAL S/C LTDA
Av. Doutor Vital Brasil, 1133, (agência do Bradesco), Butanta, CEP 05503-001, São Paulo - SP, que 

ação de Procedimento Comum Ladisael Bernardo, ajuizou-lhe 

-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃ

a a ação, o 

aos 26 de outubro de 2017. 

3ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1017736-
20.2014.8.26.0003 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado 
de São Paulo, Dr. Rogério Aguiar Munhoz Soares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a COMCORP 
DIGITAL LTDA-ME -

ação de Embargos de Terceiro
PAULO SÉRGIO PAES DE BARROS e JOÃO OTÁVIO PAES DE BARROS JUNIOR objetivando 

-8, Agência 646-
titularidade exclusiva da genitora dos Embargantes, Sra. Marina Mazziotti Paes de Barros, inscrita no 

-

contes
 

36ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº -
08.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 36ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Stefânia Costa Amorim Requena, na forma da lei, etc. FAZ SABER a J.N.E. 
TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ. -

, que UNICOBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ajuizou-lhe uma ação de 
Monitória, que foi julgada procedente, estando em fase de Cumprimento de Sentença, 
condenando-a 88.108,12 (atualizado até – ). 
Estando a executada 

avaliação, nos termos do art. 523 do NCPC. ADVERTÊNCIA: a executada mente 
 Não sendo 

contestada a ação, a ré a 
257, IV do NCPC).  
MAIS. São Paulo, 28 de setembro de 2017. 

37ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - -  
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 37ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Adriana Cardoso dos Reis, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CEDRO COMÉRCIO DE 
ENXOVAIS LTDA -  

ação de Monitória Fábrica de Tapetes Tapelux Ltda, que foi julgada 
ndo-

(fls.176 dos autos). Estando a executada em lugar ignorado, foi deter

 

COMPANHIA DOCAS 
DE SÃO SEBASTIÃO

CNPJ 09.062.893/0001-74
Assembleia Geral Extraordinária 

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia Docas de São Sebastião, 
na forma do artigo 6º do Estatuto Social, a reunirem-se em Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se no dia 29 de novembro de 2017, às 15h, na Secretaria 
de Logística e Transportes, sita na Rua Iaiá, 126, 12º andar, Itaim Bibi, nesta Capital 
do Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 
1) Alteração do artigo 1º, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia Docas 
de São Sebastião, em virtude da mudança da sede da Companhia; 2) Eleição de 
membro para o Conselho de Administração, nos termos do artigo 9º, parágrafo 
1º, do Estatuto Social da Companhia Docas de São Sebastião. São Paulo/SP, 21 
de novembro de 2017. Luiz Felipe da Costa Santana Membro do Conselho de 
Administração. Zulaiê Cobra Ribeiro. Membro do Conselho de Administração.

Situações cotidianas das 
famílias como casamen-
tos, nascimento, criação 

e educação dos fi lhos, casais de 
meia-idade e o envelhecimento 
de seus membros normalmente 
infl uenciam no desempenho 
das empresas.

Segundo a advogada Monique 
de Souza Pereira, sócia do es-
critório Souza Pereira Advoga-
dos, em Curitiba e Nelson Luiz 
Paula de Oliveira, coordenador 
do Capítulo Paraná do IBGC 
(Instituto Brasileiro de Gover-
nança Corporativa), de forma 
geral, a maioria das empresas 
familiares passa por quatro 
estágios sequenciais, regidos 
pelo envelhecimento biológico 
de seus membros. “O primeiro 
deles, conhecido como estágio 
da jovem família empresária, 
é marcado pelo casamento e 
pelos primeiros anos de vida 
dos fi lhos. Nessa fase, fará parte 
dos planos do casal iniciar uma 
atividade empresarial, de forma 
que tempo, energia e dinheiro 
poderão ser escassos, o que 
exigirá muito esforço de ambos 
para que o negócio se desenvol-
va”, diz Monique.

O segundo estágio ocorre 

Fundada geralmente pelo patriarca, para uprir necessidade 

fi nanceira, a empresa de perfi l familiar representa

mais de 90% dos negócios.

Como as relações familiares interferem 
nos negócios de uma empresa?

O Brasil possui 21,4 milhões de empresas, sendo que 90% delas são compostas por integrantes de 

imagine quando as duas coisas andam juntas
teça de forma desestruturada 
e não planejada, por meio de 
doenças e falecimentos, por 
exemplo. “Para evitar surpresas 
desagradáveis, é importante 
que membros de empresas 
familiares se antecipem aos 
acontecimentos e já deixem 
tudo escrito e organizado de 
forma muito transparente, 
para que as próximas gerações 
conduzam com maestria as em-
presas e os negócios deixados 
pela família”, avalia.

O estabelecimento de uma 
governança e a organização da 
sucessão deve ser bem esta-
belecida para que a empresa 
passe pelo quarto estágio de 
forma tranquila. “Conhecido 
como a passagem do bastão, 
este estágio é marcado por 
um choque de forças opostas: 
a difi culdade da geração mais 
velha em sair da empresa e a da 
geração mais nova em esperar”, 
afi rma Oliveira, ressaltando que 
existe um grande temor do 
fundador de perder a estatura 
heroica alcançada ao longo de 
anos de dedicação à empresa e 
com ela também perder status, 
poder e outras recompensas 
que a posição lhe proporciona.

quando os fi lhos entram na 
empresa familiar. “É um mo-
mento delicado para os jovens, 
já que eles precisam optar por 
trabalhar na empresa da família 
ou desenvolver a carreira que 
escolheram para si, não neces-
sariamente dentro dos negócios 
familiares”, aponta a advogada, 
ressaltando que o terceiro está-
gio, descrito como trabalho em 
conjunto, é identifi cado quando 

1a e 2a gerações da família di-
videm o mesmo espaço dentro 
da empresa, somando esforços 
para potencializar o sucesso do 
negócio.

Na avaliação de Nelson, 
ambas as gerações podem ter 
difi culdade para pensar e falar 
sobre o assunto sucessão, sendo 
muito comum, infelizmente, 
ocorrer um evento inesperado 
para que essa transição acon-
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Especial

Marieta Cazarré/Agência Brasil

O documento divulgado na segunda-feira (20) mostra que, 
em 2016, a taxa global de desemprego juvenil fi cou em 
13%. Para 2017, deve fi car um pouco acima, em 13,1%. 

Apesar do pequeno aumento, o indicador representa melhora 
signifi cativa se comparado ao auge da crise, em 2009, quando 
foram registrados 76,7 milhões de jovens desempregados no 
mundo.

Se considerarmos apenas a América Latina e o Caribe, a taxa 
de desemprego juvenil fi cou em 19,6% em 2017, o que representa 
10,7 milhões de pessoas. Os piores indicadores são observados 
nos Estados árabes (30%) e no norte da África (28,8%).

De acordo com o relatório, cerca de um quinto dos jovens em 
todo o mundo não estão empregados, estudando ou em treinamen-
to. Apesar da recuperação econômica, o desemprego permanece 

alto, e os jovens são mais propensos a estar desempregados do 
que os adultos ao redor do mundo.

O documento revela que, entre os jovens, os baixos níveis de 
produtividade e uma grande informalidade continuam a ser de-
safi o. Na medida em que as populações envelhecem, a força de 
trabalho jovem terá que cada vez mais apoiar as pessoas idosas. 
Essas condições globais exigem esforços concertados para ga-
rantir que jovens, tanto mulheres quanto homens, tenham acesso 
a empregos decentes.

De acordo com o estudo, a diferença nas taxas de desempre-
go entre jovens e adultos quase não mudou na última década, 
ilustrando as enormes desvantagens que a juventude enfrenta 
no mercado de trabalho. 

OIT diz que há mais de 70 milhões 
de jovens desempregados no mundo
O relatório “Tendências Globais de Emprego para a 
Juventude 2017", lançado pela Organização Mundial do 
Trabalho (OIT) alerta para o desemprego juvenil, que 
atinge 70,9 milhões de jovens no mundo. Para 2018, 
a estimativa é de que o desemprego entre a população 
jovem aumente ainda mais, chegando a 71,1 milhões de 
pessoas

Protesto em Johannesburgo, na África do Sul, para exigir mais empregos.

Marco Longari/AFP

Atualmente, dois em cada cinco jovens na força de trabalho estão desempregados ou estão trabalhando 
enquanto continuam na pobreza.

Clayton Souza/Estadão

Atualmente, dois em cada 
cinco jovens na força de tra-
balho estão desempregados 
ou estão trabalhando enquanto 
continuam na pobreza, uma 
realidade que afeta sociedades 
do mundo todo.

Em 2017, 39% dos 160,8 mi-
lhões de jovens trabalhadores 
no mundo emergente e em 
desenvolvimento vivem em 
pobreza moderada ou extrema, 
ou seja, com menos de U$ 3,10 
por dia. No entanto, há uma 
leve tendência de que este 
indicador melhore em 2018, 
com 158,5 milhões de jovens no 

mundo trabalhando e vivendo 
na pobreza (38,5%).

Mulheres
Em 2017, a taxa global de 

participação delas na força de 
trabalho é 16,6 pontos percen-
tuais menor que a dos homens, 
sendo a participação masculina 
na força de trabalho equivalen-
te a 53,7% e a feminina, 37,1%. 
Na América Latina, a diferença 
chega a 19,2 pontos percentu-
ais, sendo os homens respon-
sáveis por 59,3% da força de 
trabalho e as mulheres, por 
40,1%. As taxas de desemprego 
das mulheres jovens também 
são signifi cativamente maiores 
do que as dos homens jovens.

Além disso, a diferença de 
gênero na taxa de jovens que 
não estão trabalhando nem 
estudando ou recebendo treina-
mento é ainda maior: 34,4% das 
mulheres jovens, comparado a 
9,8% dos homens jovens. Glo-
balmente, somando homens e 
mulheres jovens, são 21,8% que 
não estudam nem trabalham.

Informalidade
Para muitos deles, presente e futuro estão na economia in-

formal. No mundo todo, três em cada quatro jovens mulheres 
e homens empregados estão no emprego informal (76,7%). A 
informalidade é comparativamente menor entre os adultos em-
pregados, embora a taxa seja também alta (57,9%). Nos países 
em desenvolvimento, essa proporção chega a 19 em cada 20 
jovens mulheres e homens (96,8%).

Em todos os países emergentes, os jovens em emprego informal 
representam 83% dos que estão empregados, quase 20 pontos 
percentuais maior do que entre os adultos. A informalidade é 
menor, mas ainda relevante, nos países desenvolvidos, onde 
atinge pouco menos de 20% dos jovens que trabalham.

À procura de emprego, espanhóis enfrentam fi las para entrar em uma agência e 
conseguir trabalho.
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O relatório também revela que os setores com algumas das 
maiores taxas de crescimento de emprego juvenil na última 
década incluem fi nanças, comércio e saúde. No Brasil, 70% 
dos jovens empregados na saúde são do sexo feminino. O 
setor de comércio, hotéis e restaurantes representou o maior 
crescimento de empregos entre os jovens quando comparado 
aos adultos. De acordo com o documento, este aumento pode 
estar ligado à transição de uma cultura agrícola para uma de 
serviços.

Novo mundo de trabalho
De acordo com o relatório, os jovens trabalhadores estão em-

barcando em um novo mundo, muitas vezes em empregos que 
não existiam no passado. Em média, os jovens trabalhadores 
agora são mais educados do que as gerações anteriores. Além 
disso, crescendo em um ambiente mais aberto à tecnologia, eles 
estão mais bem preparados do que os adultos para colher opor-
tunidades decorrentes da atual onda de tecnologia e podem se 
adaptar mais facilmente a novos empregos.

Os jovens trabalhadores também têm mais vantagens no 
uso do computador do que os trabalhadores mais velhos. Uma 
análise de dados da Organização para Cooperação Econômica e 
Desenvolvimento (OCDE) sugere que os trabalhadores jovens 
são melhores equipados para resolver problemas em ambientes 
ricos em tecnologia do que os trabalhadores mais velhos.

As habilidades demandadas também estão mudando. Houve 
um declínio na busca por capacidades de nível médio, enquanto 
a procura por trabalhadores altamente qualifi cados e menos 
qualifi cados está crescendo, contribuindo para uma maior po-
larização no mercado de trabalho. A demanda por jovens alta-
mente qualifi cados cresceu fortemente em países de renda alta, 
enquanto nos países em desenvolvimento e emergentes houve 
um aumento no trabalho de baixa habilidade.
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O brasileiro não está 

acostumado a realizar 

o controle de suas 

fi nanças

Segundo pesquisa rea-
lizada pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito 

(SPC Brasil) e pela Confede-
ração Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL), 46% dos 
brasileiros não realizam um 
controle sistemático do seu 
orçamento. A situação já é 
muito ruim quando estamos 
falando de um indivíduo ou 
uma família, mas imagine as 
consequências que a falta de 
um controle efi caz pode trazer 
para a sua empresa. 

Se o empresário não tem no-
ção real de quanto dinheiro seu 
negócio está faturando todo 
mês, quais são seus gastos fi xos 
ou qual seu lucro real, ele di-
fi cilmente conseguirá manter 
suas contas em dia. Segundo 
dados do Relatório de Sobrevi-
vência das Empresas no Brasil, 
realizado pelo SEBRAE, 25% 
dos empresários que fecharam 
seus negócios em 2016 aponta-
ram os problemas fi nanceiros, 
inadimplência e falta de crédito 
como fatores que contribuíram 
para a quebra da empresa. 

Uma organização - seja ela 
pequena, média ou grande 
- tem uma série de contas a 
pagar. São fornecedores de 
matérias primas, funcionários, 
impostos, aluguel e tantas 
outras mais. É praticamente 
impossível manter o controle 
de tudo sem dedicação e o uso 
de ferramentas adequadas. 

Aqui tocamos em um ponto 
chave: ter o controle. O em-
presário que fabrica seus itens 
para venda e paga suas contas, 
mas não entende qual a real 
dimensão de suas entradas e 
saídas, não possui o controle 
verdade de sua empresa. 
Controle é saber tudo o que 
acontece na sua organização 
para conseguir investir no que 
realmente irá trazer longevida-
de e lucro para o seu negócio. 

Micro e pequenas empre-
sas, principalmente as que 
começaram como um negócio 
de “uma pessoa só”, às vezes 
dependem de papel e caneta ou 
planilhas simples para manter 
a sua organização. O método 
pode funcionar por um tempo, 
mas a chance de acontecer um 
erro é muito grande. Pode ser 
um esquecimento, uma infor-
mação incorreta, um registro 
duplicado… As possibilidades 
de erro precisam ser levadas 
em conta caso o seu objetivo 
seja crescer.

O empresário à moda anti-
ga, que depende de papel e 
caneta, pode um dia perder 
seu caderno. O que fazer com 
todas aquelas informações que 
estavam anotadas? No caso das 
planilhas, um simples vírus de 
computador pode fazer as in-
formações de anos de trabalho 
desaparecem completamente. 

Talvez você não entenda a 

importância de ter essas in-
formações, de modo prático 
e organizado, sempre à mão. 
Mas a verdade é que a falta 
de uma boa gestão fi nanceira 
pode derrubar até mesmo as 
empresas com um grande nú-
mero de vendas. Isso porque 
o sucesso de um negócio não 
depende apenas do volume 
de suas vendas ou sucesso 
com o público, mas sim do 
perfeito equilíbrio entre todos 
os setores aliada a uma gestão 
fi nanceira efi caz. 

Com isso, a melhor solução 
para a organização de empre-
sas de diferentes tamanhos 
e setores, é apostar em um 
sistema digital de controle 
fi nanceiro. Ao contrário do que 
muitos pensam, essa não é uma 
solução pensada apenas para 
as grandes empresas. Hoje 
existem no mercado diversos 
sistemas, desenvolvidos de 
acordo com as necessidades 
dos micros, pequenos, mé-
dios e grandes negócios. Os 
valores variam de acordo com 
os recursos apresentados e a 
capacidade de processamento 
de dados, mas é possível en-
contrar até mesmo soluções 
gratuitas para os empresários 
e empreendedores que estão 
começando seus negócios. 

O módulo digital traz uma 
visão mais abrangente das 
informações da sua empresa. 
Ela também economiza tem-
po e esforço, já que permite 
a automatização de algumas 
demandas, como cálculos e 
registros. Com isso, algumas 
questões mais burocráticas 
passam a exigir menos aten-
ção, facilitando a vida do em-
presário e liberando a equipe 
para atuar no desenvolvimento 
estratégico da sua organização. 

Outro ponto importante é 
a possibilidade do sistema de 
gestão fi nanceira ser hospeda-
do na nuvem. Isso quer dizer 
que a solução funciona on-line, 
podendo ser acessada de qual-
quer computador, tablet ou 
smartphone. Dessa forma, é 
possível conferir dados estra-
tégicos no meio de reuniões, 
a caminho do trabalho, em 
qualquer lugar que a consulta 
se faça necessária. 

Utilizar um sistema digital 
de controle fi nanceiro traz sua 
empresa para o futuro. Ter o 
total controle da gestão fi nan-
ceira do seu negócio é uma 
necessidade para as empresas 
que desejam crescer e conti-
nuar prosperando. E o modo 
mais inteligente e moderno de 
realizar esse controle é apos-
tando nas soluções digitais. 
Elas ajudam a automatizar cál-
culos e registros, liberando sua 
equipe para o que realmente 
importa: desenvolver estraté-
gias de crescimento cada vez 
melhores. E isso se refl etirá no 
futuro do seu negócio. Teste e 
tire a prova por si mesmo. 

 
(*) É fundador da SoftUp – empresa 

brasileira criadora do sistema
de gestão (ERP) grátis

(www.sistemagratis.com.br).

Futuro de pequenas 
e médias empresas 

depende de um
controle fi nanceiro efi caz

Robinson Idalgo (*)

News@TI
RoboFEI é campeão latino-americano e 
brasileiro de robótica
@De 7 a 11 de novembro, a equipe RoboFEI do Centro Universitário 

FEI participou da Competição Latino-Americana e Brasileira de 
Robótica, em Curitiba, no Paraná. O projeto foi campeão em duas 
categorias: o futebol de robôs humanoides e @Home, com a robô 
Judith. Com este título, Judith tornou-se bicampeã latino-americana 
e brasileira de robótica. Atualmente, o RoboFEI possui um dos me-
lhores desenvolvimentos em robótica móvel e inteligente do País. 

Aplicativo permite que advogados 
gerenciem escritório de qualquer lugar
@Os irmãos e advogados Vinicius e Marcelo Ideses, do Rio de 

Janeiro, desenvolveram o aplicativo Sapientia, que tem como 
objetivo facilitar o dia a dia de profi ssionais do ramo, a partir de 
informações processuais disponibilizadas por meio da plataforma. 
A novidade, que será lançada ofi cialmente no dia 27 de novembro, 
durante a XXIII Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, em 
São Paulo, foi desenvolvida pela Ivory It, empresa especializada em 
plataformas digitais para grandes empresas, e está disponível para 
os sistemas operacionais Android e IOS. Ao baixar o Sapientia, o 
advogado deverá primeiro criar uma conta no aplicativo, por meio da 
inclusão do CPF. A partir da inscrição, ele poderá acessar três versões 
diferentes da ferramenta. Além da gratuita, o profi ssional também 
poderá optar pelas versões pagas – a Pro e a Premium.

Marcos Semola (*)

Reflexo similar dessa 
invasão tecnológica já é 
sentido duramente pelas 

empresas e seus líderes. Os 
homens de mente jovem com 
ideias tidas impossíveis e que 
sempre lhes pareceram inofen-
sivos, estão fazendo a mágica 
da inovação acontecer e amea-
çando, quando não iniciando o 
processo destrutivo, de grandes 
impérios econômicos ancora-
dos em modelos negócio tidos 
como impenetráveis e eternos.

As manchetes de veículos de 
comunicação respeitados não 
deixam dúvidas de que o perigo 
está mesmo ao lado. Vê-se praticamente um Golias se curvar diante 
de um Davi mensalmente. As apurações feitas pela Forbes sobre 
as seis mais valiosas empresas do mundo indicam que em apenas 
uma década aquelas fundamentadas na tecnologia tomaram o 
lugar das que seguiam modelos de negócio tradicionais.

A sala fi cou mais apertada e os elefantes que colocaram no 
meio dela são ainda maiores e  pintados de rosa.

As regras do jogo mudaram. Tamanho não é documento. 
Antiguidade não é posto. Legado é peso. E tudo isso vem trans-
formando a realidade socioeconômica e as relações comerciais e 
humanas. A experiência vivida através das revoluções industriais 
por gerações mais antigas, ainda ativas, não foram sufi cientes 
para nos preparar para este momento disruptivo.

Os grandes espaços outrora existentes e que toleravam baixa 
produtividade, burocracia e morosidade, processos de gestão 
não integrados, grandes margens de lucro e grandes falhas es-
tratégicas, já não existem.

Discutir o presente nunca foi tão vital para garantir a sobre-
vivência no futuro. E não me refi ro apenas às empresas e seus 
gestores, mas também aos indivíduos que precisam rapidamente 
compreender o que está acontecendo e iniciar a “trocar da tur-
bina em pleno voo” para não ser pego de surpresa quando um 
dia acordar, olhar ao redor, e perceber que as coisas não mais 
como eram antigamente.

E não é motivo para culpar uma ou outra tecnologia. Elas sempre 
estiveram por perto, décadas a fi o, em diferentes sabores e for-
matos, mas nunca em tamanho volume e chegando com tamanha 
velocidade. De fato, o que estamos vendo acontecer é fruto de 
uma combinação de fatores. Resistir é ignorância. Compreender o 
momento e se preparar para extrair o melhor dele é inteligência.

Discutir o presente nunca foi tão vital para garantir a sobre-
vivência no futuro.

A sociedade não é mais linear, mas exponencial. Se observarmos 
o momento de introdução de uma nova inovação plotada na linha 
do tempo, e analisarmos o tempo que aquela inovação levou para 
infi ltrar e infl uenciar o comportamento socioeconômico, veremos 

Elefante na Sala: educar para uma 
nova realidade socioeconômica

Os tempos já são outros. Percebe-se nas relações humanas, comerciais, e no coração dos núcleos 
familiares. O diálogo já não fl ui como antigamente. Os pais já não têm o tempo livre de que 
dispunham para o convívio em família, além de terem de disputar a atenção com múltiplos dispositivos 
eletrônicos e veículos multimídia de interação e comunicação

essa janela de tempo reduzindo de inovação a inovação, de revo-
lução industrial a revolução industrial, enquanto vemos o poder 
computacional dobrar em espaços de tempo cada vez menores. 
Estudos indicam em até 2045, o poder computacional disponí-
vel será equivalente ao poder cerebral de toda a humanidade. 
O potencial de transformação desse único fator é perturbador!

Uma vez que mentes brilhantes saiam da inércia, desafi em o 
status quo,  se apropriem de métodos ágeis e vetores digitais 
inovadores, e ainda, removam as barreiras, muros e caixas que 
outrora limitavam suas visões e seus pensamentos, como já vêm 
fazendo, não veremos mais limites para inovar.

A evolução da sociedade virá em ondas cada vez mais velozes 
e uma só geração poderá presenciar e viver experiências muito 
diferentes em um único ciclo de vida. O contexto socioeconômico 
será muito mais dinâmico, praticamente descartável, como já 
acontece com os bens de consumo disponíveis na atualidade.

Para as empresas, repensar seus modelos de negócio e se rein-
ventarem através da criatividade e da inovação, será intrínseco 
de sua condição de sobrevivência. Um processo vivo, cíclico e 
contínuo. Muitas nascerão com esse propósito no DNA enquan-
to outras já o farão sabendo de seu curto tempo de vida, pois 
não serão capazes de acompanhar a velocidade da mudança de 
contexto e de realidade.

Quase como o que acontece com grande parte das casas noturnas 
atualmente, que já nascem sabendo de sua volátil vocação para 
se manter atraente e altamente frequentada por muito tempo e 
que, por isso, tem sua estratégia pensada desde o seu nascedouro 
para ser efi ciente e lucrativa em um curtíssimo espaço de tempo.

Estamos caminhando para a sociedade descartável que promove 
a rápida obsolescência de empresas e pessoas que não forem 
capazes de acompanhar o ritmo da transformação provocada 
pela criatividade e a inovação.

Só a educação salva!

Empresas e profi ssionais precisam reciclar seus modelos 
mentais. Precisam abandonar as referências do passado e forjar 
novas competências que lhes confi ram velocidade de resposta e 
adaptabilidade para funcionar em um cenário muito mais dinâmi-
co. Têm que desenvolver habilidades estruturais, como o senso 
crítico analítico, a inteligência emocional, a cultura colaborativa, a 
capacidade de negociação, e especialmente, a criatividade. Terão 
de estar preparados para resolver problemas novos combinando 
ferramentas polivalentes.

É inteligente pensar em acelerar o processo de adaptabilidade 
e reciclagem, seja profi ssional ou mesmo empresarial, bebendo 
justamente na fonte dos precursores da transformação digital 
e das rupturas socioeconômicas da atualidade. As startups e o 
modelo mental dos empreendedores que as cercam têm muito a 
ensinar. São desbravadores por natureza, buscam o aprendizado 
através da experimentação. Orientam-se pelo bom entendimento 
do problema e desenham possíveis soluções sem se prenderem a 
velhas premissas. São exímios membros de equipe e conectores, 
ligam os pontos, trocam informações e constroem conhecimento 
coletivamente para o bem do próprio propósito de inovar e evoluir. 
São o início, o fi m e o meio.

 
(*) É Executivo de Tecnologia da Informação, Especialista em Segurança: 

Governança, Risco e Conformidade, Professor da IBE-FGV, escritor, palestrante, 
VP Membro do Conselho de Administração da ISACA, Vice-Presidente de 

CyberSecurity do Instituto SmartCity Business, Diretor do Founder Institute Rio, 
mentor de startups e investidor anjo.

Como anda o desempenho de suas cam-
panhas para esta Black Friday? Faltam 
apenas poucos dias para a data, então este 
é um momento crucial para impactar seus 
consumidores com promoções atrativas 
e conteúdos assertivos. Com algumas 
ações de fácil implementação é possível 
ter sucesso nestes últimos dias antes do 
grande evento.  
1. Gere expectativa 

Que tal enviar uma mensagem a seus 
clientes mostrando quais produtos esta-
rão em promoção na Black Friday? Pode 
ser um e-mail ou um SMS: o importante 
é gerar uma expectativa positiva e fazer 
com que seu consumidor se planeje para 
comprar em sua loja, não em seu concor-
rente. Para garantir maior engajamento 
e envolvimento, é essencial apostar na 
personalização e na segmentação por 
listas, utilizando como base os estudos 
do histórico de compras e as análises de 
perfi l e jornada de compras.
2. Crie uma categoria “Black 

Friday” em seu site 

Facilite a vida do seu cliente agrupando 

A Black Friday está chegando - e você ainda 
pode tirar proveito dela

3. Organize e agende os envios do 

grande dia

Aproveite os últimos dias para se or-
ganizar. Agende seus disparos de e-mail 
marketing, para que no dia do evento 
você esteja livre para cuidar das outras 
demandas que irão surgir. Avalie desde 
já se é melhor que os envios sejam feitos 
na madrugada de quinta para sexta-feira 
ou se em horários diversifi cados no dia 
24 e programe-os.
4. Planeje o retargeting 

Você já sabe como impactar os clientes 
que visitaram a loja na Black Friday, mas 
não compraram? Se ainda não pensou 
nisso, a hora é agora. Elabore novas 
promoções como cupons para compras 
futuras, frete grátis ou outras alternativas 
viáveis para o seu negócio.  

Por fi m, seja relevante! Há uma ver-
dadeira enxurrada de promoções sendo 
disparadas sobre o seu cliente nesta época 
do ano. Então, a relevância é essencial 
para que você se destaque na multidão. 
Boas vendas!

 
(Fonte: Delcio Noventa é CMO da Akna)

todas as suas ofertas em uma única página. 
Assim, ele poderá acessar outros produtos 
além daqueles que ele está buscando, 
aumentando suas chances de vender 
mais. Dê preferência para um layout di-
ferenciado, que deixe claro que trata-se 
de uma área especial do site.
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Esta quarta é o quinto dia da lunação. Desde a 01h06 da manhã o Sol ingressando no signo de Sagitário dá início a um 

ciclo de otimismo e expansão. Momento de soltar e confiar. A Lua em bom aspecto com Netuno melhora a sensibilidade 

e a intuição de forma prática e objetiva. Netuno retoma o movimento direto e ajuda a reaver nossos sonhos, soltar a 

imaginação e deixar fluir as nossas emoções. No final da tarde a Lua se encontra com Plutão em uma conjunção e pode 

trazer à tona emoções densas e provocar explosões emocionais. À noite será possível equilibrar as emoções, com o aspeto 

da Lua com Vênus, ajudando a evitar conflitos desnecessários, principalmente com as pessoas mais íntimas.
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Tenha calma para evitar desentendi-
mento com alguém. Pode ser levado 
a situações de rompimento brusco 
ou encontrar muita harmonia, vai 
depende de sua atitude. De tarde 
mantenha o bom astral para soluções 
fi nanceiras. À noite agitada sujeita 
a novidades e falta de sono. 82/482 
– Vermelho.

Determinação, sensualidade e muito 
calor humano nos relacionamentos. 
As crises devem ser superadas com 
uma atitude austera nas fi nanças. 
À noite será possível equilibrar as 
emoções, com o aspecto da Lua com 
Vênus, ajudando a evitar confl itos 
desnecessários. 77/377 – Azul.

A Lua em bom aspecto com Netuno 
melhora a sensibilidade e a intuição 
de forma prática e objetiva. Netuno 
retoma o movimento direto e ajuda 
a reaver nossos sonhos, soltar a 
imaginação e deixar fl uir as nossas 
emoções. As suas atitudes que to-
mar atraem ou afastam as pessoas. 
68/168 – Cinza.

A Lua na fase Nova facilita negocia-
ções. Esta quarta não é boa à relação 
com as outras pessoas, podendo 
acarretar desentendimentos por 
pontos de vista divergentes. Brigas 
e rompimentos devem ser evitados 
com o uso do bom senso e da con-
ciliação. 72/372 – Branco.

É bom ter cuidado nas dívidas de 
muito valor, que não devem ser as-
sumidas. Terá defi nição dos rumos 
que sua vida deve tomar no ano que 
vem vindo. Liberalidade demais pode 
causar problemas, cuidado. Use de 
habilidade ao tratar com as pessoas 
nesta metade de semana. 86/886 – 
Amarelo.

Evite alimentar desejo que não po-
derá realizar no momento. No fi nal 
da tarde a Lua se encontra com Plu-
tão em uma conjunção e pode trazer 
à tona emoções densas e provocar 
explosões emocionais. As emoções 
fi cam mais fortes no fi nal do dia e 
isso pode levar a ressentimentos. 
61/261 – Verde. 

Através da organização e de uma 
maneira mais direta de agir pode 
ganhar mais dinheiro. A situação 
melhora ainda mais nesta quarta 
com o Sol na casa dois, a casa do 
dinheiro. Um dinheiro atrasado ou 
devido deverá chegar antes do fi nal 
do mês de dezembro ainda com o Sol 
em Sagitário. 54/754 – Lilás.

Pela manhã haverá maior inspira-
ção e ao fi nal da tarde, nervosismo 
devido a imprevistos e situações 
inesperadas. Um novo ciclo de vida 
dará maior motivação depois do 
aniversário. É preciso muito cuidado 
ao assinar papéis e documentos 
importantes. 71/171 – Branco.

O período é bom para tratar da saúde 
e programar as viagens. A Lua em seu 
signo Capricórnio dá determinação 
e novas metas podem ser traçadas 
para 2018. Aproveite para programar 
o que fazer neste fi nal de ano, sem 
alterar demais a rotina antes do 
aniversário. 92/592 – Marrom.

É melhor pensar bem melhor antes 
de agir, prestando atenção aos de-
talhes nesta metade de semana. Irá 
demonstrar os sentimentos de amor 
e amizade, melhorando suas relações 
ao agir de forma mais racional e orga-
nizada. Dedique-se ao seu trabalho. 
43/543 – Azul.

Aumenta o interesse por atividades 
inovadoras que tendem a melhorar 
seus ganhos neste fi nal de ano. Pode 
alcançar uma posição fi nanceira 
melhor com negócios e trabalho 
temporário. Use a sua criatividade 
para melhorar a vida no novo ano 
de 2018 que vem vindo aí. 67/167 
– Amarelo. 

Muita afetividade garantirá bons 
momentos íntimos intensifi cando 
a relação sexual. Facilidade para 
expressar os sentimentos às pes-
soas e dizer dos seus sentimentos 
às pessoas que ama. Faça isso de 
forma mais racional para que con-
siga tomar uma decisão defi nitiva. 
78/778 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 22 de Novembro de 2017. Dia de Santa Cecília, São Áfi a, São 
Pragmácio, São Filemon de Colossus e Dia do Anjo Reyel, cuja virtude é a paz. 
Dia do Músico, Dia da Música, Dia da Liberdade, e Dia Nacional de 

Combate a Dengue. Hoje aniversaria a tenista Billie Jean King que chega 
aos 74 anos, a atriz Jamie Lee Curtis que nasceu em 1958, a apresentadora 
Eliana que faz 44 anos e a atriz Scarlett Johansson que nasceu em 1984.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste primeiro dia e grau é amante da verdade e tem 
vocação para os relacionamentos em grupo, como com a família. Possui a 
capacidade natural para liderar por usa personalidade carismática. Sempre 
preocupado com as pessoas, mas nunca perde de vista seus pontos de vista 
realistas e equilibrados. É cuidadoso com tudo e aprecia os ambientes bem 
decorados. Está quase sempre ligado de alguma forma à arte, seja como 
praticante ou apenas apreciador. Tem um caráter prudente e sensato, que 
proporciona segurança ao cuidar de suas coisas.

Dicionário dos sonhos
CORES – Cores claras: acontecimentos felizes. Escuras: 
mágoas e aborrecimentos. Branca: inocência: pureza. 
Amarela: sabedoria, generosidade. Azul: fortuna, escuro: 
adversidades. Preta: obstáculos. Vermelha: excessos, paixão. 
Cinza: contrariedade no lar. Rosa: proteja pessoa querida. 
Dourada: você gostaria de ser admirado (a). Laranja: não 
aprovará atitude de pessoa amiga. Lilás: conseguirá vencer 
defeitos. Marrom: brigas por excesso de autoridade. Prata: 
casamento próximo ou vencerá causa justa. Roxa: decisão 
defi nitiva e muita sorte. Verde: confi ança na vida. Números 
de sorte:  03, 17, 21, 28, 33 e 58.

Simpatias que funcionam
Ter sucesso em provas: No dia anterior a prova, ferva 
um litro de água com algumas folhas de hortelã. Durante o 
banho, jogue a água de hortelã pelo corpo, tendo em mente 
o seu sucesso nas provas. Acenda uma vela para seu anjo 
da guarda, deixando-a em sua casa num lugar mais alto que 
sua cabeça. No dia seguinte, ao levantar-se, bata com o pé 
direito no chão três vezes e peça ao seu anjo da guarda que 
o acompanhe.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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TDBD
CARIBUEALCE
AVIADOROP

TROMBARARA
ALETPARR
BASESECRETA

IASTOTM
NORARCONE

GRANJADOTORTO

DIAABCAJU

PEPEPAPRICAR
ISENTASVI
TSTASTRID
AOADOITI
DANTONMAC

TOLDOABALO

Órgão
que filtra
o sangue
(Anat.)

Setor dos 
advogados
em uma
empresa

Orçamen-
to Partici-

pativo
(sigla)

"Beleza
(?)", su-
cesso da

Banda Eva

Focinho
com o qual
o elefante
se banha

Tecido
misto 
de lã e
algodão

Estatal que
explora a
camada 

do pré-sal

Rene Rus-
so, atriz

de "Thor"
(Cin.)

Local
como a
Área 51
(EUA)

O verbo
com todas
as pessoas

(Gram.)

Estado
mais novo
do Brasil
(sigla)

Planta
narcótica

andina

Roteiro (?),
categoria
do Oscar

(Cin.)

Objeto que
indica des-

vios em
estradas

Peter (?),
herói da

Literatura
infantil

Tempero
feito de

pimentão
vermelho

Órgão (?):
diz-se do
coração
(Anat.)

(?) Fonte-
nelle, apre-
sentadora

da GNT
O último

de Vargas
foi o

suicídio

Árvore
usada na 
arboriza-

ção urbana
Peça de
lona que
protege

varandas

Museu de
Arte Con-
temporâ-

nea (sigla)

(?)
sísmico:

terremoto

Principal causa da
hiperglicemia (Med.)
Título de Siddharta

Gautama (Rel.)

(?) Mello,
ator

A última
instância
da Justiça 
Trabalhista

(sigla)

As pessoas
que não
pagam o
Imposto

de Renda

24 horas
(?) e Ne-

ném, dupla
(Mús.)

Fruto nor-
destino

Indício de
infecção

Casa de
favelas

Vendedora
de imóveis

(?) redonda: mesa em
torno da qual se reu-
niam o Rei Arthur e

seus Cavaleiros (Lit.)

Estilo de
óculos

Modalida-
de do tiro
esportivo
Duas es-
pécies de
cervídeos

Nem,
em inglês
Residência
de vera-
neio do 

Presidente
da Repú-
blica (BR)

Enxerguei
Recurso

sonoro de
poemas

3/nor. 4/pepê. 5/cisto. 6/astrid — danton. 7/páprica. 8/diabetes. 11/base secreta — caribu e alce.
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Refl exões

Cantora e 

compositora Tiê

A cantora e compositora 
Tiê apresenta Gaya, seu 
quarto álbum de estúdio. 
Acompanhada por André 
Whoong (guitarra, teclado 
e voz), Gianni Dias (baixo) 
e Uirá Bueno (bateria), Tiê 
apresenta as novas Mexeu 
Comigo (Tiê, Adriano Cintra 
e André Whoong), Amuleto 
(Bruno Caliman), Me Faz 
(Tiê e André Whoong), 
Duvido (Rafael Castro, Tiê, 
André Whoong, Adriano 
Cintra, Nina Anderson e 
Biboldo) e Pra Amora (Tiê 
e André Whoong). Dos CDs 
anteriores relembra Dois 
(Tiê e Tiago Petit) do álbum 
Sweet Jardim (2009), Pis-
car o Olho (Tiê, Karina Ze-
viane, Plinio Profeta e Rita 
Wainer) do CD A Coruja e o 
Coração (2011) e o sucesso 
A noite, do CD Esmeraldas 
(2014), que foi tema da 

 Cena de “A Invenção do Nordeste”.

Motivada por uma série 
de reações xenófobas 
contra os nordestinos, 
durante as eleições 
presidenciais de 2014, 
Quitéria Kelly, atriz do 
Grupo Carmin, entrou 
em contato com a obra 
do Professor Dr. Durval 
Muniz de Albuquerque 
Jr, que escreveu o 
livro: “A Invenção do 
Nordeste e Outras 
Artes”

Quitéria então compar-
tilhou com os demais 
integrantes da compa-

nhia o seu desejo de criar uma 
peça que contribuísse para 
a desconstrução da imagem 
estereotipada do Nordeste e 
do(a) nordestino(a). Na peça   
um diretor é contratado por 
uma grande produtora para 
realizar a missão de selecionar 
um ator nordestino que possa 
interpretar com maestria 

“A Invenção do Nordeste”

um personagem nordestino. 
Depois de vários testes e en-
trevistas, dois atores vão para 
a fi nal e o diretor tem sete 
semanas para deixá-los prontos 
para o último teste. Durante as 

sete semanas de preparação, os 
atores refl etem sobre sua iden-
tidade, cultura, história pessoal 
e descobrem que ser e viver um 
personagem nordestino não é 
tarefa simples. Com Henrique 

Fontes, Mateus Cardoso e Ro-
bson Medeiros

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adeli-
no, 1000, Belenzinho, tel. 2076-9700. Quinta 
a sábado às 21h30, e domingos às 18h30. 
Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). Até 26/11.
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novela I Love Paraisópolis 
alcançando a marca de 20 
milhões de visualizações do 
seu clipe no Youtube.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. 
Barão de Piracicaba, 740,  Campos 
Elíseos, tel. 3226-7300. Terça (28) às 
21h. Ingressos: R$ 120 e R$ 70.
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Meditação
do sono

Fique consciente da sua 
respiração quando estiver 
caindo no sono: o movimen-
to da sua barriga, o contato 
do ar nas narinas, ou o fl uxo 
do ar no seu corpo.

Se você adormecer me-
ditando, você acordará 
meditando. Isso signifi ca, 
de um modo sutil, que o 
método continuou em seu 
inconsciente profundo.

Sua noite toda se tornou 
uma meditação. Seu sono 
será de uma qualidade 
diferente: mais silencioso, 
mais relaxado, mais rejuve-
nescedor. E por seis ou oito 
horas, subliminarmente a 
meditação continua.

De manhã, quando você 
fi car ciente de que está 
acordado, você fi cará sur-
preso. Você estará testemu-
nhando a sua respiração.

Osho

Jazz
Entre 23 e 25 de novembro 

acontece o Jazz Festival 2017. 
O projeto cultural e turístico 
de longo prazo para a cidade é 
diretamente inspirado em edi-
ções de sucesso de festivais de 
música que acontecem anual-
mente há décadas em cidades 
da Europa e dos EUA. Serão 
três shows: Tributo a Herbie 
Hanconk (23), Tributo a The-
lonious Monk (24) e Tributo 
a Miles Davis (25 ). A edição 
brasileira visa a promover o 
encontro de nomes nacionais 
e internacionais da música 
em grandes apresentações. 
Além da Unibes Cultural, o 
evento acontece no Bar Ao 
Vivo Music, que receberá as 
apresentações musicais de 
Carlos Ezequiel, Vinicius Go-
mes, Bruno Tessele Quinteto, 
Wilcox Quarteto, Leandro 
Cabral e Lupa Santiago.

Serviço: Unibes Cultural, R. Oscar 
Freire, 2.500, Sumaré, tel. 3065-4333. 
De quinta (23) a sábado (25) às 21h e 
20h. ingressos é de R$ 30 (inteira) e 
R$ 15 (meia).

Sete anos após a estreia do 
premiado “O Idiota – Uma No-
vela Teatral”, as companhias 
Livre e Mundana se reencon-
tram em Dostoiévski-Trip, 
nova viagem ao universo do 
escritor russo e ao célebre 
romance publicado em 1869. 
Esta é a primeira montagem 
brasileira do texto de Vladí-
mir Sorókin, um dos grandes 
nomes da chamada nova lite-
ratura russa, já encenado em 
Moscou e Nova York. Na peça, 
um grupo de viciados aguarda 
a chegada de um traficante 
que lhes prometeu trazer 
uma novidade. Enquanto 
isso, conversam, discutem 
(e até mesmo brigam) sobre 
grandes nomes da literatura 
mundial, Kafka, Pushkin, 

“O Idiota – Uma Novela Teatral”
1881). Em contato com a 
prosa do romancista russo, 
os personagens embarcam 
na trip do título e acabam 
por protagonizar uma das 
mais célebres passagens de O 
Idiota, na qual seus dilemas 
filosóficos e existenciais se 
aprofundam e se potenciali-
zam transcendendo para as 
formas do mundo contem-
porâneo. Elenco: Aury Porto, 
Edgar Castro, Guilherme 
Calzavara, Luah Guimarãez, 
Lúcia Romano, Marcos Dami-
go, Sergio Siviero e Vanderlei 
Bernardino.

Serviço: Centro Cultural Banco do 
Brasil São Paulo, R. Álvares Penteado, 112, 
Centro, tel. 3113-3651. Sextas, sábados e 
segundas às 20h e aos domingos às 19h. 
Ingresso: R$ 20. Até 18/12.

Cervantes, entre outros e 
seus supostos efeitos. Este, 
contudo, não é um encontro 
amistoso entre amantes das 
letras, e sim de um bando de 
pessoas que mal se conhecem, 

unidos apenas pela condição 
de viciados em literatura. 
Ávidos pela próxima dose, 
os personagens são lançados 
em uma jornada pelo universo 
de Fiódor Dostoiévski (1821-

Cena do espetáculo “O Idiota – Uma Novela Teatral”.
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Um dia você vai 

perceber que não existe 

concorrência: somos 

todos seres únicos, com 

objetivos e necessidades 

distintas

Então, como é possível 
considerar um concor-
rente? Já parou para 

pensar no desgaste emocio-
nal que esse pensamento te 
gera? Quando você considera 
alguém como concorrente, 
automaticamente tira o foco 
do seu objetivo e o transfere 
para o suposto rival. Esquece 
todos os seus diferenciais 
e busca fazer algo parecido 
com a concorrência, despre-
zando suas capacidades e 
habilidades. 

Isso faz com que você des-
perdice sua força com compor-
tamentos que não representam 
seus desejos. O simples fato 
de tentar bater seu concor-
rente muitas vezes inviabiliza 
a realização de algo que você 
deseja. Ou seja, fazer algo 
simplesmente para superar 
alguém pode nos levar a des-
prezar realizações e satisfações 
que ocorrem naturalmente ao 
perseguirmos nossos próprios 
objetivos.

Você é único na sua exis-
tência devido às suas expe-
riências, mesmo as compar-
tilhadas. Lembre-se que sua 
subjetividade é única, assim 
como a maneira de expressar 
suas ideias. Ao se comparar 
com alguém você acaba ig-
norando toda sua história, 
todas suas vivências, todos 
seus aprendizados. Nessas 
horas é necessário paciência 
para resistir às pressões e se 
posicionar sendo coerente 
com suas convicções, pois 
quem é que vai valorizar um 
profi ssional, um ser humano, 
se ele mesmo não se enxerga 

como um ser digno de reco-
nhecimento?

Agora você pode estar pen-
sando que o mercado exige 
certos padrões de comporta-
mento específi cos para cada 
profi ssão. É verdade, existe 
um inconsciente coletivo que 
cobra um certo “modelo” para 
que você seja considerada um 
pessoa de sucesso. Entretanto, 
ao aceitar isso, você não dá a 
importância devida à sua histó-
ria, seu suor, sua singularidade. 

Reside aí o desafi o: encontrar 
uma equação que lhe permita 
exercer sua singularidade 
e, simultaneamente, consi-
ga atender às expectativas 
profissionais impostas. Só 
existe uma maneira de você 
se destacar dos demais: apli-
car seu diferencial sempre 
que possível. Caso não exista 
oportunidades, crie. O sucesso 
é muito subjetivo, logo, o que 
nos resta é utilizar 100% do que 
temos hoje. Toda cobrança que 
extrapole isso é injusta.

Por estas razões é que o 
autoconhecimento se faz ne-
cessário. Primeiramente para 
se ter uma ideia precisa do 
caminho que será percorrido 
do ponto A para o ponto B. O 
segundo passo é compreender 
a importância de ter o discer-
nimento de suas capacidades e 
habilidades. Só assim é possível 
realizar uma análise de desem-
penho ou resultado precisa e 
justa consigo mesmo.

Vivemos em uma sociedade 
cheia de paradoxos, que exige 
que sigamos normas, códigos 
e padrões e, ao mesmo tempo, 
valoriza aqueles sabem uti-
lizar toda sua singularidade. 
Quebrar padrões e regras será 
sempre permitido, desde que 
feito de maneira única.

 
(*) - É master coach com certifi cação 

internacional e atua na gestão
de pessoas há 10 anos, 

principalmente na renovação e 
organização de empresas.

Acabe com
a concorrência:

seja único
Genésio Filho (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

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

T : 3106-4171
netjen@netjen.com.br
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: LEO NESIM GAD ALYANAK, nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, 
no dia 29/05/1984, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Avigad Alyanak e de Eliana Wiss-
mann Alyanak. A pretendente: KESIA MACHADO DE FARIAS, nascida nesta Capital, 
Belezinho - SP, no dia 14/03/1983, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Wilson Machado 
de Farias e de Izilda Ignacio de Farias.

O pretendente: BOM YOUNG KIM, nascido em Seoul, República da Coreia, no dia 
03/01/1977, estado civil solteiro, profi ssão bancário, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Tae Woong Kim e de Young Soon Jang. A preten-
dente: LINDALVA CAVALCANTE DE ALMEIDA, nascida em Luís Gomes - RN, no 
dia 20/02/1977, estado civil solteira, profi ssão autônoma, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Baldomir Cavalcante de Almeida e de Maria Pinheiro 
de Almeida Cavalcante.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Priscila Alves Patah - Ofi cial

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: NILTON ROCHA FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido em Pereira Barreto, SP, no dia (17/01/1970), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Rubens Ferreira e de Carmelita Inocência da Rocha Ferreira. A 
pretendente: ERENY RODRIGUES BARBOSA, estado civil divorciada, profi ssão empregada 
doméstica, nascida em Cândido Sales, BA, no dia (12/08/1974), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adivigio Lino Barbosa e de Emília Rodrigues Barbosa.

O pretendente: CELIO DE ARAUJO LIMA, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido em Petrópolis, RJ, no dia (03/06/1948), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Nair de Araujo Lima. A pretendente: CARMEN LUCIA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão empregada doméstica, nascida em Petrópolis, RJ, no dia 
(05/06/1959), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson da 
Silva e de Aurea Corrêa Torres da Silva.

O pretendente: BRUNO JUNIOR OLIVEIRA NOVAIS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em de Tanhaçu, BA, no dia (17/01/1992), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Joaquim Novais e de Lindaura Rosa Oliveira Novais. A 
pretendente: JOICE DE CARVALHO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente de 
lanchonete, nascida em Franco da Rocha, SP, no dia (22/07/1991), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdir Vicente da Silva e de Regina de Carvalho.

O pretendente: MILTON CESAR DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão segurança, 
nascido em Santo André, SP, no dia (02/10/1969), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Filemon Crivis Ivanildes da Silva e de Eglair Maria Pinheiro de 
Aguiar. A pretendente: BERNADETE CARDOSO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Ribeira do Pombal, BA, no dia (08/06/1979), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Enoque de Oliveira e de 
Minervina Cardoso de Oliveira.

O pretendente: ISIDIO BRAGA CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em Iguaí, BA, no dia (06/07/1949), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Josino Ferreira Campos e de Gertrudes Maria Braga. A pretendente: MARIA 
JESUS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Queimadas, 
BA, no dia (02/02/1951), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Martiniano Mauricio dos Santos e de Joana Felismina de Jesus.

O pretendente: CICERO DA MOTA SOUSA NETO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Tauá, CE, no dia (02/08/1992), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Ferreira Lima e de Maria Calista Oliveira Lima. A pretendente: 
ANECLEIDE ANCELMA MARTINS, estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida em 
Tauá, CE, no dia (12/08/1975), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antônio Martins de Sousa e de Antônia Ancelma da Conceição.

O pretendente: JOSÉ DOS SANTOS, estado civil viúvo, profi ssão pedreiro, nascido em de Itagi, 
SP, no dia (10/04/1952), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Teodoro 
dos Santos e de Madalena de Jesus. A pretendente: VILMA EVANGELISTA RIBEIRO, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Itagi, BA, no dia (06/09/1966), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nestor Evangelista Ribeiro e de Genice Pereira da Silva.

O pretendente: VILMAR SERAFIM DOS ANJOS, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em São João do Paraíso, MG, no dia (08/01/1974), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Serafi m dos Anjos e de Maria Dutra Rocha. A 
pretendente: RONILDA ROCHA CAMPANHA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Comercinho, MG, no dia (20/06/1981), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Rocha dos Santos e de Maria Campanha da Rocha.
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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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

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

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

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

O pretendente: CLEBER WALTER, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido 
em São Paulo - SP, no dia (24/11/1978), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Paulo Walter Sobrinho e de Fatima da Silva Walter. A pretendente: 
FERNANDA CAVALCANTE WALTER, estado civil divorciada, profi ssão pedagoga, nas-
cida em São Paulo - SP, no dia (21/07/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Fernando Antonio Tenório Cavalcante e de Leontina Maria da 
Silva Tenório Cavalcante.

O pretendente: JOSAFÁ RODRIGUES DE MORAES, estado civil solteiro, profi ssão 
montador, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (21/09/1988), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Florencio Moraes e de Zelia 
Maria Rodrigues Moraes. A pretendente: ITANNA OLIVEIRA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no 
dia (29/11/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Izaac 
Mendes da Silva e de Valquice Marques de Oliveira.

O pretendente: RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão diretor 
de serviços acadêmico, nascido em Mairinque, SP, no dia (10/12/1980), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Odir Gomes de Oliveira e de Senhori-
nha Maria de Souza Oliveira. A pretendente: IZABEL GISELE DE MOURA, estado civil 
solteira, profi ssão docente, nascida nesta Capital, SP, no dia (02/08/1983), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro de Moura e de Geni Aparecida 
de Oliveira de Moura.

O pretendente: JOSÉ PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS, estado civil divorciado, 
profi ssão motorista, nascido em Araci, BA, no dia (03/01/1967), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Gonçalves do Santos e de Rosa Celestina 
dos Santos. A pretendente: ROSIENE DIAS FERREIRA, estado civil divorciada, pro-
fi ssão empregada doméstica, nascida em Itambé, BA, no dia (20/05/1973), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Laudemiro Alves Ferreira e de 
Erondina Dias Miranda.

O pretendente: JUCIMAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Mirante, BA, no dia (07/10/1987), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Milton Soares de Oliveira e de Neuza Teixeira Soares. A pretendente: 
JANI FERNANDO ALVES, estado civil solteira, profi ssão empregada doméstica, nascida 
em Poço Redondo, SE, no dia (20/01/1977), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Laecio Idalino Alves e de Darcy Fernando Alves.

O pretendente: LEANDRO RIBEIRO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão estu-
dante, nascido nesta Capital, SP, no dia (08/05/1988), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemir Dias Ferreira e de Roseli de Araujo Ribeiro 
Ferreira. A pretendente: CARLA SUELLEN DA SILVA XAVIER, estado civil solteira, 
profi ssão assistente de compras, nascida nesta Capital, SP, no dia (23/12/1996), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos da Paz 
Xavier e de Mauricea da Silva Xavier.

O pretendente: JAIRO CARVALHO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão supervisor 
fi scal, nascido nesta Capital, SP, no dia (10/03/1971), residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Djalma Bezerra da Silva e de Maria de Lourdes Carvalho 
da Silva. A pretendente: RUTE SIMONE DE SOUZA SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão recreadora, nascida nesta Capital, Tatuapé, SP, no dia (28/07/1974), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Damasio Lopes dos Santos e 
de Izilda de Souza Santos.

O pretendente: LUCIO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão mo-
torista de automóveis, nascido em Presidente Castelo Branco, PR, no dia (01/06/1972), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Domingos Ferreira 
dos Santos e de Pascoalina Ribeiro dos Santos. A pretendente: MARIA MARLI DE SOUSA, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Joaquim do Monte, PE, no dia 
(29/10/1969), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Luiz 
de Sousa e de Maria Teodora de Sousa.

O pretendente: IGOR ARAÚJO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de eletricista, nascido em Irecê, BA, no dia (06/07/1997), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anailton da Silva Tiburcio e de Edite Benicio 
de Araújo. A pretendente: MONIQUE MARQUES FERREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida em Garanhuns, PE, no dia (10/05/1998), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Ferreira da Silva e de 
Maria do Socorro Marques Ferreira.

O pretendente: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido nesta Capital, SP, no dia (08/09/1980), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eurico dos Santos e de Maurina Pereira Jacó. A 
pretendente: LETÍCIA DO NASCIMENTO SOUZA, estado civil solteira, profi ssão re-
cepcionista, nascida em Tupanatinga, PE, no dia (15/04/1982), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josué Francisco de Souza e de Maria Tereza do 
Nascimento Souza. 

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

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: ALVARO CRISTOFOLINI JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
ambiental, nascido em Timbó - SC, no dia 13/08/1984, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alvaro Cristofolini e de Kátia Maria Busarello Cristofolini. 
A pretendente: IVANIA DE ALMEIDA POLATO, estado civil solteira, profi ssão gerente 
comercial, nascida nesta Capital, Cambuci - SP, no dia 19/12/1982, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Polato e de Maria Lucia de Almeida Polato.

O pretendente: FABIO ALEXANDRE DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão taxista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 26/05/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Natalia Josefa da Silva. A pretendente: SANDRA MIRANDA 
FIRMO, estado civil solteira, profi ssão psicóloga, nascida nesta Capital, Vila Guilherme 
- SP, no dia 20/10/1972, residente e domiciliada no Brás, São Paulo - SP, fi lha de José 
Garcia Firmo Filho e de Carmelia Miranda Firmo.

O pretendente: ERICK WILLIAM ALMEIDA DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão pro-
fessor, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia 23/03/1993, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Arildo da Silva de Freitas e de Sandra Regina de Almeida. 
A pretendente: KARINA SIMONI ZURANO FAGUNDES, estado civil divorciada, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/08/1979, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edison Rodrigues da Silva e de Neusa Simoni da Silva.

O pretendente: MARCO ANTONIO DE ANDRADE, estado civil divorciado, profi ssão 
empresário, nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 21/09/1979, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Silio de Andrade e de Maria 
Aparecida Benaglia de Andrade. A pretendente: CAMILA BORGES HUNCH, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de escritorio, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no 
dia 23/12/1990, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Osvaldo Hunch e de 
Idalina Borges Hunch.

O pretendente: FERNANDO MOLOGNE FRAGA, estado civil solteiro, profi ssão administra-
dor, nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP no dia 24/09/1981, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vanilda Mologne Fraga. A pretendente: SAFIRA 
MARIANE DA SILVA MONTEIRO, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Bariri - SP, no dia 19/01/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Donizete Aparecido Monteiro e de Miriam de Moraes da Monteiro.

O pretendente: ÉRIK ANDRADE LEITE, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em São Caetano do Sul - SP no dia 07/10/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Eurico Ferreira Leite e de Dirlene Andrade Leite. A pretendente: 
THÁBATA LARISSA LUCIANO FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida em Três Corações - MG, no dia 06/01/1993, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Vandeir Dias Ferreira e de Heloisa Luciano Ferreira.

O pretendente: LEONARDO LIMA CORTEZ, estado civil solteiro, profi ssão admi-
nistrador, nascido em Rio de Janeiro (13º Ofi cial de RCPN) - RJ, no dia 18/02/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauricio Cortez e 
de Dagmar Lima de Souza. A pretendente: LÍVIA REGINA BRANDEBURSKI, estado 
civil solteira, profi ssão farmaceutica, nascida em Curitiba (3º Ofício) - PR, no dia 
14/05/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Julio 
Cesar Branderurski e de Elisa Cardillo Brandeburski.

O pretendente: LUIS FERNANDO DA SILVA GALUZZI, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 09/08/1978, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Reginaldo Pereira Galuzzi e de 
Aparecida da Silva Galuzzi. A pretendente: RENATA HELOISA ALVES DE SOUZA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Timbauba - PE, no dia 30/01/1980, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino Alves de Souza e de 
Maria Tereza de Araujo Souza.

O pretendente: GILIARD DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia 13/12/1984, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero Inacio da Silva e de Severina Maria Bento. 
A pretendente: MIRIAN DA SILVA ESTRELA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em Canto em Buriti - PI, no dia 11/08/1992, residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Petronilio de Sousa Estrela e de 
Maria Nonato da Silva Estrela.

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

Jornal Empresas & Negócios

A proposta original foi 
alterada pelo relator, se-
nador Benedito de Lira 

(PP-AL), transformando-se em 
um texto substitutivo, que foi 
apresentado aos integrantes 
da comissão na reunião do dia 
8 deste mês. 

O processo de discussão e 
votação foi adiado para atender 
a um pedido de vista coletiva. 
Pelo texto do relator, a regula-
mentação das apostas deverá 
contemplar jogo do bicho, 
bingo, videobingo e videojogo, 
cassinos em complexos integra-
dos de lazer, apostas esportivas 
e não esportivas e cassinos 
on-line. O substitutivo deter-
mina a inclusão das empresas 
autorizadas a explorar jogos 
de azar na Lei de Lavagem de 
Dinheiro, obrigando-as a ca-
dastrar os clientes e a informar 
operações ao Coaf. 

Torna necessária ainda a 
adoção de providências, pelo 
Banco Central (BC), a fi m de 
proibir o uso de instrumentos 

O relator, senador Benedito de Lira, considerou a

“situação orçamentária gravíssima” enfrentada pelos entes

da Federação para reforçar a defesa do projeto.

Comissão do Senado pode votar 
legalização de jogos de azar

A legalização dos jogos de azar e a reabertura dos cassinos no Brasil estão em análise na Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado, que tem reunião marcada para hoje (22). O projeto do senador Ciro 
Nogueira (PP-PI), autoriza a exploração de jogos on-line ou presenciais em todo o território nacional

mil, podendo chegar a R$ 500 
mil, devendo os valores arreca-
dados serem aplicados na área 
de segurança pública. O risco 
de vício associado à atividade 
foi reconhecido no relatório 
por Benedito de Lira. Assim, foi 
defi nida a obrigação de os es-
tabelecimentos que exploram 
jogos de azar exibirem, com 
destaque, mensagem alertando 
para essa possibilidade em caso 
de prática excessiva.

Três crimes, com as respec-
tivas penas, foram previstos no 
substitutivo do relator. Quem 
permitir a participação de 
menor de 18 anos em jogos ou 
explorar a atividade sem cre-
denciamento deverá amargar 
pena de três meses a um ano de 
detenção, além de pagar multa. 
Aquele que fraudar, adulterar 
ou controlar o resultado de 
jogo ou pagar a premiação em 
desacordo com a lei poderá ser 
submetido à detenção de seis 
meses a dois anos e ao paga-
mento de multa (Ag.Senado).
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de pagamento, como cartões 
de crédito, em jogos de azar 
on-line administrados por 
empresa não-credenciada. As 
medidas de controle sobre os 
estabelecimentos credenciados 
deverão obrigá-los a promo-
ver a identifi cação de todos 
os jogadores que receberem 

premiações superiores a R$ 
10 mil. Esses dados terão de 
ser encaminhados ao governo 
federal.

O substitutivo também esta-
belece limites mínimo e máxi-
mo para multas cobradas por 
infrações administrativas. Essa 
taxação deverá partir de R$ 10 
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PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: MARCOS FELIPE DIAS DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia 26/08/1993, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gloria Dias dos Santos. A pretendente: 
THAÍS SOUZA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão assistente de atendimento, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 16/08/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Welington Dias de Lima e de Flavia Regina de Souza.

O pretendente: WILLIAM VIANA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão mecanico 
diesel, nascido em São Paulo, SP, no dia 10/01/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aldery Candido da Silva e de Maria Aparecida Viana da 
Silva. A pretendente: TAINA STEIN DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 22/07/1996, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Moises Gonçalves de Oliveira e de Maria Elena Stein de Oliveira.

O pretendente: AGLADIO HENRIQUE DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 19/12/1979, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ivone Rosa de Souza. A pretendente: CARLA ALVES DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia 08/04/1986, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Ferreira dos Santos 
e de Delmira Alves dos Santos.

O pretendente: ANDERSON DE LIMA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
operacional, nascido em São Paulo, SP, no dia 26/05/1997, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Isnaldo Santos da Costa e de Ivoneide Rodrigues de Lima 
Costa. A pretendente: LARISSA AYUMI DE BARROS SHIAKU, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de caixa, nascida em Agudos, SP, no dia 18/02/1999, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivan Makoto Shiaku e de Ligia de Barros Shiaku.

O pretendente: RAMON SOUSA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia 12/11/1997, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jair Jesus Santos e de Maria de Jesus de Sousa. 
A pretendente: ROBERTA SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 22/11/1992, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Roberto Marcelino Almeida dos Santos e de Edijane Batista de Souza.

O pretendente: ERICK SANTOS RABELO, estado civil solteiro, profi ssão panfl eteiro, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 24/09/1995, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Aparecido Rabelo e de Nailda de Jesus Santos. A 
pretendente: VANESSA MARIA DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 31/01/1998, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Valdomiro Jose da Conceição e de Sandra Maria de Jesus Azevedo.

O pretendente: GENIVALDO DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão construtor civil, 
nascido em Araci, BA, no dia 26/05/1975, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Jose Paulo de Sousa e de Terezinha de Sousa. A pretendente: LUCILENE 
ROSA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em Açailandia, 
MA, no dia 01/08/1977, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Maria Rosa de Almeida.

O pretendente: ADALBERTO BATISTA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão lombador, 
nascido em Vitoria da Conquista, BA, no dia 18/10/1962, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimunda Batista dos Santos. A pretendente: NILCÉIA 
DA SILVA FELIX, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 09/10/1971, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Otaviano Felix e de Josina Ferreira da Silva.

O pretendente: RENATO SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia 29/08/1989, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Cezar da Silva e de Maria Neildes dos Santos. A 
pretendente: ADRIANA XAVIER PEREIRA DA GAMA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia 18/04/1986, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Abilio Pereira da Gama Filho e de Zelia de Lima Xavier.

O pretendente: EDUARDO GONÇALVES PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão manu-
tenção de residencia, nascido em São Paulo, SP, no dia 01/07/1982, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Gonçalves Pereira e de Nativa Aparecida 
Pereira. A pretendente: DANIELLE ALVES DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia 22/10/1983, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Alves da Silva Filho e de Judite Barbosa dos Santos Silva.

O pretendente: DIEGO DOS SANTOS COLIM, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 10/09/1983, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Marco Antonio Colim e de Solange Rocha dos Santos Colim. A pre-
tendente: PRISCILA ROCHA PEIXOTO, estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 21/11/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Luis Alberto Peixoto e de Eliane Rocha.

O pretendente: FÁBIO JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão frentista, nascido 
em Sirinhaém, PE, no dia 11/10/1986, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Amaro José da Silva e de Vandilma Porfírio da Silva. A pretendente: JULIANA 
VANESSA SANTOS DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
caixa, nascida em Palmares, PE, no dia 26/09/1992, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Nelson João do Nascimento e de Maria das Neves dos Santos.

O pretendente: EDENILTON ALVES DIAS, estado civil divorciado, profi ssão funcionario 
publico, nascido em São Paulo, SP, no dia 23/01/1982, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Espedito Alves Dias e de Maria das Dores Alves Dias. A 
pretendente: SHIRLEY DOMICIANO MARQUES, estado civil solteira, profi ssão funcionaria 
publica, nascida em São Paulo, SP, no dia 10/05/1986, residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de André Raimundo Marques e de Maria das Graças Domiciano.

O pretendente: MARCOS VIEIRA DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 07/01/1968, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Pedro Ribeiro de Souza e de Conceição Vieira de Souza. A pretendente: 
SANDRA REGINA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 21/07/1975, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco Erismilton dos Santos e de Milva do Nascimento Santos.

O pretendente: LUAN HENRIQUE FERES, estado civil solteiro, profi ssão funileiro, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia 20/05/2000, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Karla dos Santos Feres. A pretendente: LETÍCIA DA SILVA SIMÕES, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia 07/06/2001, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Davi da Silva Simões e de 
Simone Dias da Silva Simões.

O pretendente: ROBSON DURVAL OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão solda-
dor, nascido em Ipiau, BA, no dia 12/01/1986, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Joel Alves de Oliveira e de Heloina Francisca Durval. A pretendente: 
JESSICA ODILA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 17/02/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Iracy Aparecida de Oliveira Araujo.

O pretendente: DIEGO ALVES PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
marceneiro, nascido em São Vicente, SP, no dia 17/09/1990, residente e domiciliado 
em Guaianases, São Paulo, SP, fi lho de Sinval Freitas Pereira e de Elisabete Alves dos 
Santos. A pretendente: BRUNA APARECIDA GOMES DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia 16/09/1993, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Aparecido da Silva e 
de Sonia Aparecida Gomes.

O pretendente: RAFAEL DE SOUZA FRANCISCO, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 21/01/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Messias Francisco e de Valdevina Joaquina de 
Souza Francisco. A pretendente: MARCIA CRISTINA DA SILVA, estado civil soltei-
ra, profi ssão auxiliar de desenvolvimento infantil, nascida em São Paulo, SP, no dia 
01/06/1973, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Terezinha 
de Jesus da Silva.

O pretendente: CLAUDEMIR ALVES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão vende-
dor, nascido em Guarulhos, SP, no dia 21/04/1983, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Ademir Moreira da Silva e de Maria Zenilda Alves. A pretendente: 
JOYCE DE SOUZA LANDIM, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 08/10/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Raimundo Nonato Landim e de Luciene de Souza Landim.

O pretendente: RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em Vitória da Conquista, BA, no dia 21/05/1992, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raildo Barbosa de Oliveira Silva 
e de Cinéia dos Santos. A pretendente: MIRIÃ SALES DE OLIVEIRA, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 17/09/1991, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adão da Silva Oliveira e de Nara 
Rosalina Sales.

O pretendente: ÍVISSON KAIQUE CARDOSO OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
agricultor, nascido em São Bento do Una, PE, no dia 29/01/1995, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josenildo Oliveira de Barros e de Maria Joelma 
Cardoso Oliveira. A pretendente: ERIKA SANTOS DE MELO, estado civil solteira, 
profi ssão agricultora, nascida em São Bento do Una, PE, no dia 26/12/1998, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio de Melo Silva e de Maria 
Assunziane Santos de Melo.

O pretendente: VAGNER DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico de informatica, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 04/02/1974, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Neuza Maria da Silva. A pretendente: SÍLVIA ELENA BARROS, 
estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em São Paulo, SP, no dia 24/02/1970, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Bino de Barros e 
de Maria Helena dos Santos Barros.

O pretendente: ALEF SANTOS DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão barbeiro, nas-
cido em Santa Luzia, MA, no dia 13/05/1995, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Arlindo Oliveira de Sousa e de Maria Rejane dos Santos. A pretendente: 
STEFANIE TAVARES DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 18/11/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Luiz Claudio Rocha de Sousa e de Fabia Tavares Dourado.

O pretendente: NATAN NASCIMENTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
carpinteiro, nascido em Guarulhos, SP, no dia 27/03/1981, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Natanael Franscico da Silva e de Jerude Nas-
cimento da Silva. A pretendente: CAMILA SANTANA DA SILVA, estado civil divor-
ciada, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia 28/09/1984, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo da Silva e de Noraneide 
Mota de Santana da Silva.

O pretendente: ROBERTO APARECIDO RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão comer-
ciante, nascido em Arujá, SP, no dia 12/01/1988, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Claudete Ribeiro. A pretendente: DENISE MOREIRA VILELA DA 
LAPA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, 
no dia 24/12/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro 
Silveira da Lapa e de Evânia Moreira Vilela da Lapa.

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:
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O pretendente: RENAN CARDOSO ARCANJO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
analista de sistemas, nascido em São Paulo - SP, aos 28/08/1993, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Renato da Silva Arcanjo e de Marcia Silva 
Cardoso Arcanjo; A pretendente: MARIA CICERA MELO DE FARIAS, nacionalidade 
brasileira, divorciada, cabeleireira, nascida em Limoeiro de Anadia - AL, aos 18/08/1991, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José de Farias Filho e de 
Maria do Carmo de Melo.

O pretendente: JOSE CARLOS ALVES DA LUZ, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
metalúrgico, nascido em Maringá - PR, aos 13/03/1967, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Alves da Luz e de Djanira do Espirito Santo 
da Luz; A pretendente: MARIA DALCY MACIEL, nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, nascida em Sumé - PB, aos 20/09/1969, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Inácio Francisco Maciel e de Djanira Daniel Correia.

O pretendente: CLEITON LOPES PEREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de metalúrgico, nascido em São Paulo - SP, aos 09/12/1979, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Lina Pereira e de Sueli Lopes Pereira; A 
pretendente: KELLY APARECIDA LIMA, nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, 
nascida em São Paulo - SP, aos 13/03/1985, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Benedito de Lima e de Ivone Alves de Lima.

O pretendente: EDMILSON DOS SANTOS MOREIRA, nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 24/05/1983, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Anselmo Moreira e de Luisa dos Santos 
Ferreira Moreira; A pretendente: ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA, nacionalidade 
brasileira, divorciada, de serviços domésticos, nascida em São Paulo - SP, aos 23/09/1976, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jaime Teles de Oliveira e 
de Maria José Correia de Oliveira.

O pretendente: RODRIGO MANGER DE ASSIS, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
porteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 12/04/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mario Mariano de Assis e de Elza Manger Alves da 
Silva; A pretendente: ALESSANDRA DE FREITAS PEDROZA SIMÃO, nacionalida-
de brasileira, solteira, do lar, nascida em Diadema - SP, aos 13/05/1990, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Vitor Paulo Simão e de Eliana de 
Freitas Pedroza.

O pretendente: ISAAC DE SOUZA COSTA, nacionalidade brasileiro, solteiro, analista 
de planejamento, nascido em São Paulo - SP, aos 21/10/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Zaqueu Rodrigues Costa e de Aloides Garcia de 
Souza Costa; A pretendente: TALITA HELLEN LOPES, nacionalidade brasileira, solteira, 
professora, nascida em São Paulo - SP, aos 25/09/1989, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdemar Lopes e de Edna Aparecida Lopes.

O pretendente: MARCOS SILVA SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, tousador, 
nascido em São Paulo - SP, aos 06/12/1994, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Marcos dos Santos e de Ana Rodrigues da Silva; A pretendente: 
GABRIELA ESTER FERREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em 
São Paulo - SP, aos 09/10/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jonas Domingos Ferreira e de Cristina Imaculada Moreira Ferreira.

O pretendente: RAFAEL DOS SANTOS ARAÚJO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
representante comercial, nascido em Serrolândia - BA, aos 25/03/1994, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Waldemar Ferreira de Araújo e de 
Estelita Barbosa dos Santos; A pretendente: CINTHIA PACHECO XAVIER DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, solteira, estágiaria, nascida em São Paulo - SP, aos 09/06/1998, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gecivaldo Xavier da Silva 
e de Vaneuza Pacheco Mota da Silva.

O pretendente: KENNEDY DE ARAUJO SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
operador de monitoramento, nascido em São Paulo - SP, aos 23/11/1988, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Trajano de Araujo Souza e de Maria dos 
Santos da Silva; A pretendente: FABIANA DE SOUZA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, supervisora de monitoramento, nascida em Distrito Aldeia, Município Barueri - SP, 
aos 03/05/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jovelino 
Pereira da Silva e de Olga de Fatima Souza Silva.

O pretendente: GRIGÓRIO JOAQUIM DE PAIVA NETO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, vendedor, nascido em Caraúbas - RN, aos 31/03/1995, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Dinari de Paiva e de Gildenia Pinto de Paiva; A 
pretendente: JÉSSICA PAULA MARTINS DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
solteira, fi sioterapeuta, nascida em Paramirim - BA, aos 25/02/1995, residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Daniel Martins de Oliveira e de Maria Vieira 
dos Anjos de Oliveira.

O pretendente: ANTONIO LUIZ ROSA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
mecanico de ar condicionado, nascido em Itanhem, BA, no dia 13/12/1968, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Rosa dos Santos e de Maria Rosa 
dos Santos. A pretendente: ROSILENE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
domestica, nascida em São Paulo, SP, no dia 06/04/1976, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Oliveira Silva e de Maria da Gloria Oliveira Silva.

O pretendente: LUIZ SOARES DA SILVA NETO, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Recife, PE, no dia 28/10/1979, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Elielson Soares da Silva e de Aldira Maria Vieira Azevedo da Silva. 
A pretendente: ELIANA BISPO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão promotora de 
vendas, nascida em Guarulhos, SP, no dia 18/11/1980, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Bispo da Silva e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: LUCIMAURO LOURENÇO, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 20/03/1981, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Geraldo Davino Lourenço e de Vera Lucia Lourenço. A pretendente: 
GEISIANE APARECIDA DE OLIVEIRA FRANÇA, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia 15/07/1990, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Luiz Ribeiro de França e de Margareth 
Francisca de Oliveira França.

O pretendente: RODRIGO SPLENDOR CORRÊA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
de segurança do trabalho, nascido em Poá, SP, no dia 15/12/1987, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdecir Batista Corrêa e de Ivaneti Splendor. A 
pretendente: INGRID RODRIGUES FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia 12/12/1987, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juscelino Côrtes Ferreira e de Giuleza da Silva Rodrigues.

O pretendente: DONIZETE LUIZ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante de 
escolta, nascido em Campo Limpo Paulista, SP, no dia 20/06/1973, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arlindo Barreto da Silva e de Mara Aparecida da 
Silva. A pretendente: ANA MARIA DO BONFIM, estado civil divorciada, profi ssão domes-
tica, nascida em Campo Mourão, PR, no dia 17/12/1968, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lindolfo Ribeiro do Bonfi m e de Rosa dos Santos Bonfi m.

O pretendente: JEFERSON LUIZ VIRGILIO, estado civil solteiro, profi ssão supervisor 
tecnico, nascido em São Paulo, SP, no dia 30/08/1977, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Luiz Virgilio e de Rosangela Aparecida Virgilio. 
A pretendente: GECIANA DE ARAUJO BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Campina Grande, PB, no dia 11/08/1983, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Pedro Barbosa e de Maria Gorete de Araujo.

O pretendente: EDUARDO VIEIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão alinhador de 
direção, nascido em São Paulo, SP, no dia 28/11/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosalvo José Silva e de Maria do Carmo Vieira Silva. A 
pretendente: KATE HELEN DOS SANTOS COSTA, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 21/11/1994, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Wilson da Silva Costa e de Marcia Ferreira dos Santos Costa.

O pretendente: AMANDA BEATRIZ DA SILVA RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
entrevistadora cati, nascido em São Paulo, SP, no dia 18/01/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Ribeiro e de Aleide Maria Hilário da 
Silva. A pretendente: JOYCE BRUNA SANTOS ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão 
orientadora socio educativa, nascida em São Paulo, SP, no dia 04/03/1991, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria das Graças Santos Araujo.

O pretendente: MARCIO SIMÕES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão socor-
rista, nascido em Guarulhos, SP, no dia 17/04/1978, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Lincolin Simões dos Santos e de Maria Soares dos Santos. A pre-
tendente: MICILENE MENDONÇA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 25/01/1989, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Ormindo Pereira de Souza e de Maria das Graças Mendonça de Souza.

O pretendente: JOSÉ CARLOS RAMOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão aten-
dente, nascido em Buique, PE, no dia 11/02/1989, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Rosinaldo José Moreira da Silva e de Quitéria Moreira Ramos 
da Silva. A pretendente: MARIA ROSIVANIA MOREIRA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão cozinheira escolar, nascida em Buique, PE, no dia 02/11/1991, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Moreira da Silva e de Maria 
Rosenilda Moreira da Silva.

O pretendente: BARTOLOMEU DOMINGOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de escavadeira, nascido em Betânia, PE, no dia 19/02/1974, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Domingos da Silva e de Gercina Maria da 
Silva. A pretendente: RITA DE CÁSSIA SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
cozinheira, nascida em Paulo Afonso, BA, no dia 16/12/1983, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Maria da Silva e de Marinalva Santos da Silva.

O pretendente: EDUARDO MOURA TEBILIAR, estado civil solteiro, profi ssão controlador 
de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia 29/07/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cesar Baumgartner Tebiliar e de Rosimeire de Lira Moura. 
A pretendente: IRISMAR KÁTIA MATIAS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 23/11/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Maria Aparecida Matias.

O pretendente: DANIEL GOMES FIGUERÊDO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Ubiratã, PR, no dia 04/02/1973, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Alcides Soares de Figueredo e de Maria José Gomes Figueredo. 
A pretendente: KATIA APARECIDA FORTUNATO REIS, estado civil divorciada, profi ssão 
ajudante de cozinha, nascida em São Paulo, SP, no dia 08/02/1982, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Moura Reis e de Luzia de Fatima Fortunato.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

O pretendente: KAUÊ SOUZA BRITO, nacionalidade brasileiro, solteiro, mestre 
de obra, nascido em São Paulo - SP, aos 26/04/1997, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Delvino Teixeira Brito e de Marinez Lopes de Souza; A 
pretendente: KEROLAINE SILVA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
atendente, nascida em São Paulo - SP, aos 01/11/1999, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Romualdo Silva dos Santos e de Maria Aparecida 
da Silva Santos.

O pretendente: EDVANILDO NUNES PACHECO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, sapateiro, nascido em Cachoeirinha - PE, aos 12/08/1983, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Edgar Pacheco de Moraes e de 
Terezinha Nunes; A pretendente: FRANCILINA JOSÉ DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteira, gari, nascida em Solonópole - CE, aos 03/05/1978, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José Manoel da Silva e de 
Irací Laudinira da Silva.

O pretendente: WANDERSON PEREIRA SELSO GOMES, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, comerciante, nascido em São Paulo - SP, aos 28/08/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Izael Selso Gomes e de Ednalva Amelia Pereira; 
A pretendente: NYEDJA MEDEIROS VICENTE DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, estudante, nascida em Vitoria de Santo Antão - PE, aos 25/08/1990, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino Vicente da Silva e de Maria 
José de Medeiros Vicente da Silva.

O pretendente: RENATO SANTOS SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, médico 
veterinário, nascido em São Paulo - SP, aos 03/06/1989, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Ferreira Silva e de Ariedene Santos Silva; A 
pretendente: JENNIFER VIEIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 07/07/1991, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ezequiel Ferreira dos Santos e de Maria Edna 
Vieira de Almeida.

O pretendente: ROBSON FERNANDO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
estoquista, nascido em São Paulo - SP, aos 14/02/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Gonçalves da Silva Filho e de Celia Regina Vieira 
da Silva; A pretendente: MARIANA SOUZA COELHO, nacionalidade brasileira, solteira, 
telefonista, nascida em São Paulo - SP, aos 28/09/1991, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Severino Coelho e de Joana Darc de Carvalho 
Souza Coelho.

O pretendente: LEONARDO SILVA DE QUEIROZ, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
garçom, nascido em São Paulo - SP, aos 05/12/1985, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista Brito de Queiroz e de Luzinete Maria da Silva; 
A pretendente: CRISLAINE ELEOTÉRIO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, atendente, nascida em São Paulo - SP, aos 16/07/1998, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Macena dos Santos e de Francisca Eleotério 
dos Santos.

O pretendente: RONALDO AGUIAR SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, jardineiro, 
nascido em Vitória da Conquista - BA, aos 14/01/1980, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Flor da Silva e de Maurina Aguiar Silva; A pretendente: 
MARIA CRISTINA DA SILVA SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, de serviços 
domésticos, nascida em Vitória da Conquista - BA, aos 09/06/1982, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Erenilde da Silva Souza.

O pretendente: DIÊGO ARAÚJO SANTANA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
vendedor, nascido em Bom Conselho - PE, aos 29/07/1987, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luciano Vinicius Ferreira Santana e de Cimone 
Araújo Santana; A pretendente: PALOMA GUEDES RODRIGUES, nacionalidade 
brasileira, solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 29/12/1992, residen-
te e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Eduardo Guedes 
Rodrigues e de Janete Barbosa.

O pretendente: THIAGO LUIZ BARBOSA, nacionalidade brasileiro, solteiro, vigi-
lante, nascido em São Paulo - SP, aos 20/03/1986, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Maria Aparecida Barbosa; A pretendente: PAULA 
CRISTINA RODRIGUES BARBOSA, nacionalidade brasileira, divorciada, geren-
te comercial, nascida em Curvelo - MG, aos 09/03/1978, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Ercio Rodrigues Barbosa e de Angela Maria 
Rodrigues Barbosa.

O pretendente: ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
chefe de cozinha, nascido em São Sebastião do Passé - BA, aos 02/10/1970, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Arlinda Maria dos Santos; A pretendente: 
MARIA NILSA PAULO TAMBI, nacionalidade angolana, solteira, do lar, nascida em 
Malanje - Angola, aos 08/10/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Clemente Albano Tambi e de Branca Paulo Tambi.

O pretendente: ALEX RAULINO DE LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, coletor, 
nascido em Jaguaribe - CE, aos 22/10/1996, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Damião Raulino da Silva e de Gecilda Porto de Lima; A 
pretendente: YASMIN DA SILVA OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, divorciada, 
do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 31/12/1998, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de João Edmilton de Oliveira e de Erivania Maria 
Silva dos Santos.

O pretendente: DAVID DA SILVA LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de 
cozinha, nascido em São Paulo - SP, aos 02/08/1993, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Roberto Cezar Vieira Lima e de Adinélia Alves da Silva Lima; A 
pretendente: IVANA DO NASCIMENTO RÊGO, nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, nascida em Oeiras - PI, aos 23/12/1996, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Celson Mendes Rêgo e de Otacilia do Nascimento Dantas.

O pretendente: CLAYTON ANTÔNIO BARBOSA, nacionalidade brasileiro, divorcia-
do, técnico de enfermagem, nascido em São Paulo - SP, aos 07/07/1985, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Antônio Barbosa e de Luciana 
Maria de Jesus Barbosa; A pretendente: AMANDA SANDERS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, solteira, técnica de enfermagem, nascida em São Paulo - SP, aos 24/05/1992, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Rocha dos Santos e 
de Antonia Regina Sanders Pereira dos Santos.

O pretendente: EZEQUIEL JESUS DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
técnico em telecomunicações, nascido em São Paulo - SP, aos 13/08/1980, residente 
e domiciliado neste distrio, São Paulo - SP, fi lho de Josué Francisco dos Santos e de 
Marizete Santos de Jesus; A pretendente: ROSANGELA ALVES RODRIGUES DE 
MOURA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 
11/03/1985, residente e domiciliada e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Izaurino Rodrigues de Moura e de Avani Alves Viana Moura.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

5º Subdistrito - Santa Efi gênia 
Dra. Ruth de Andrade Moraes - Ofi cial

O pretendente: PARFAIT NGUENOU TEPOUNG HONOU, profi ssão: comerciante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Camarões, data-nascimento: 02/09/1981, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jean Nguenou e de Marthe Nguetsa. A 
pretendente: LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/12/1979, residente e domiciliada no 
Distrito de Guaianases, nesta Capital - SP, fi lha de Antonio Carlos de Oliveira e de Maria 
Sonia da Silva. R$ 11,55

O pretendente: ALDO RODRIEL TORRES GALEANO, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Paraguai, data-nascimento: 15/04/1994, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Antonio Torres e de Mercedes Galeano de 
Torres. A pretendente: ANDRESSA CARNEIRO DE MAGALHÃES, profi ssão: autôno-
ma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/09/1999, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Nilson Carneiro Magalhães e de 
Valdete Magalhães Carneiro. R$ 11,55

O pretendente: RAFAEL WILLIAN COLONIA, profi ssão: servidor público estadual, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/07/1991, residen-
te e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ivan Colonia e de Ester Lino Pereira 
Colonia. A pretendente: NAYARA SANTONI BARBOSA, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/09/1999, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Sidney Ferreira Barbosa e de Silvia Renata 
Santoni Barbosa. R$ 11,55 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

ROBERTO MARTINS DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão técnico em 
nutrição, nascido em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia dezoito de 
maio de mil novecentos e cinquenta e nove (18/05/1959), residente e domiciliado 
Rua Tomé Álvares de Castro, 98, bloco F, apartamento 02, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Martins dos Santos e de Izabel Maria 
dos Santos. RITA DE CÁSSIA SOBRAL, estado civil viúva, profissão divulgadora, 
nascida em Subdistrito Liberdade, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de 
outubro de mil novecentos e sessenta e sete (17/10/1967), residente e domiciliada 
Rua Tomé Álvares de Castro, 98, bloco F, apartamento 02, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim Moreira Sobral e de Lucinda Aparecida 
de Carvalho Sobral.

RICARDO MAKOTO MIZUTANI, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido em 
neste Distrito (CN:LV-A-23,FLS.29-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de 
abril de mil novecentos e setenta e oito (21/04/1978), residente e domiciliado Rua Porto 
Xavier, 45, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Siniti Mizutani e de 
Aurora Satico Mizutani. GLAUCIA BUENO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
analista de garantia, nascida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV-A-
-193,FLS.131-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de agosto de 
mil novecentos e oitenta e dois (29/08/1982), residente e domiciliada Rua Jiparaná, 751, 
fundos, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Miguel Bueno 
de Oliveira e de Luiza da Silva Oliveira.

RICARDO OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão controlador de acesso, 
nascido em Arujá, neste Estado (CN:LV.A/037.FLS.079V-ITAQUAQUECETUBA/SP), 
Arujá, SP no dia dezessete de outubro de mil novecentos e oitenta e oito (17/10/1988), 
residente e domiciliado Avenida Caititu, 1325, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Bello da Silva e de Maria de Fatima Soares 
de Oliveira. LETICIA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de estoque, nascida em Wagner, Estado da Bahia (CN:LV.A/024.FLS.282 WAGNER/
BA), Wagner, BA no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e noventa e um 
(17/12/1991), residente e domiciliada Avenida Caititu, 1325, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lorisvaldo Raimundo da Silva e 
de Janaina Ferreira da Silva.

NNAMDI OKPARA, estado civil solteiro, profi ssão químico, nascido em Obinugwu 
- Imo - Nigéria, Imo - Nigéria no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (17/12/1984), residente e domiciliado Rua da Estação, 90, casa 02, 
Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benson Okpara e de Joy Ada 
Okpara. AURICÉLIA GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Solânea, Estado da Paraíba (CN:LV-A-38,FLS.111-SOLÂNEA/PB), Solâ-
nea, PB no dia vinte e um de junho de mil novecentos e setenta e dois (21/06/1972), 
residente e domiciliada Avenida Waldemar Tietz, 366, bloco A, apartamento 34, 
Conjunto Habitacional Padre José de Anchieta, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Nunes da Silva e de Ana Gomes da Silva.

MARCELO DE OLIVEIRA CIFUENTES, estado civil solteiro, profissão funcionário 
público, nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV-A-99,FLS.22V-
-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de julho de mil novecentos 
e sessenta e nove (23/07/1969), residente e domiciliado Rua Freguesia de Poia-
res, 384, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Cifuentes 
e de Rosely de Oliveira Cifuentes. ÉVELIN GONÇALVES, estado civil solteira, 
profissão advogada, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-19,FLS.126-VILA 
FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia dois de julho de mil novecentos e setenta 
e oito (02/07/1978), residente e domiciliada Rua Freguesia de Poiares, 384, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alberto Gonçalves de Melo e de 
Vanda Virgilio Gonçalves.

JOSELANE FERREIRA DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida 
em Timbaúba, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/023.FLS.297-TIMBAÚBA/PE), Timbaúba, 
PE no dia vinte e nove de março de mil novecentos e oitenta (29/03/1980), residente e 
domiciliada Rua Pássaro Preto, 1725, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rubens Ferreira de Araujo e de Rita de Cassia de 
Oliveira. MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão doméstica, 
nascida em Flores, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/055.FLS.047-FLORES/PE), Flores, 
PE no dia dez de novembro de mil novecentos e setenta e um (10/11/1971), residente 
e domiciliada Rua Pássaro Preto, 1725, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cassiano Pereira de Souza e de Maria do Carmo 
Barbosa de Souza.

HAROLDO HENRIQUE MARQUES ARRUDA, estado civil divorciado, profi ssão 
estudante, nascido em Subdistrito Santana, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
vinte e dois de setembro de mil novecentos e oitenta e três (22/09/1983), residente 
e domiciliado Rua Juarez Fagundes, 103, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Carlos Augusto Teixeira de Barros Arruda e de Julia Maria 
Marques Arruda. ANGELICA ARAUJO VICENTE, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia seis de agosto de mil 
novecentos e oitenta e três (06/08/1983), residente e domiciliada Rua Juarez Fagundes, 
103, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aroldo Araujo 
Vicente e de Janice Caldeira Vicente.

ALEXANDRE LOPES DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão analista de e-commerce, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/181.FLS.204 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatro de maio de mil novecentos e noventa e três (04/05/1993), residente e domici-
liado Avenida Professor João Batista Conti, 1758, bloco A, apartamento 12, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Soares de 
Lima e de Silvana Lopes Teles. SARA DO CARMO MENDES DE MENEZES, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/108.
FLS.167-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia nove de dezembro de mil novecentos 
e noventa e três (09/12/1993), residente e domiciliada Avenida Monsenhor Agnelo, 811, 
Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Acacio de Menezes e de 
Maria do Carmo da Silva.

EMERSON VINICIUS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/224.FLS.269V ITAQUERA/SP), Guarulhos, SP no dia 
quatro de maio de mil novecentos e noventa e cinco (04/05/1995), residente e domiciliado 
Rua André Filipini, 60, apartamento 14-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Antonio Virgulino da Silva e de Ivete Aparecida Pinto 
da Silva. THAUANE DE OLIVEIRA RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de telemarketing, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/116.FLS.080V-
-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia trinta de outubro de mil novecentos e noventa e seis 
(30/10/1996), residente e domiciliada Rua André Filipini, 60, apartamento 14-B, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Aldemir Ribeiro 
e de Sandra Maria de Oliveira Ribeiro.

SERGIO PINHEIRO JUNIOR, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia cinco de janeiro 
de mil novecentos e setenta e nove (05/01/1979), residente e domiciliado Rua 
Morubixaba, 198, bloco 01, apartamento 04, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Sergio Pinheiro e de Irma Gonçalves Pinheiro. CAMILA FERREIRA 
DE JESUS, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Subdistrito Penha 
de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dez de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e dois (10/01/1982), residente e domiciliada Rua Vilafranca, 89, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Paulo de Jesus e de Dulce 
Ferreira de Jesus.

RICARDO ALVES, estado civil divorciado, profi ssão bombeiro, nascido em São Paulo 
- Capital, São Paulo, SP no dia treze de novembro de mil novecentos e sessenta e seis 
(13/11/1966), residente e domiciliado Rua José Bauman, 82, Jardim Redil, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Alves Neto e de Joelice Maria dos Santos. FRANCISCA 
SUELI DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão assistente social, nascida em Santa 
Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, Santa Cruz, RN no dia vinte e dois de novembro de 
mil novecentos e sessenta e sete (22/11/1967), residente e domiciliada Travessa Pierrot 
Apaixonado, 127, Jardim da Conquista, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Severino 
Coleta da Silva e de Josefa Maria de Deus.

JULIO CESAR GICA MARGONATO, estado civil solteiro, profi ssão servidor público, 
nascido em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/328.FLS.255-
-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de junho de mil nove-
centos e noventa (27/06/1990), residente e domiciliado Rua das Aveleiras, 55, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdenizio Margonato Moreno e 
de Aparecida Suely Gica Margonato. LARISSA MARTINS DA ROCHA, estado civil 
solteira, profi ssão atendente júnior, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/162.
FLS.149-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de abril de 
mil novecentos e noventa e sete (17/04/1997), residente e domiciliada Rua Pássaro 
Preto, 1763, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Edilene Martins da Rocha.

LUIS ANTONIO DE ARAUJO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três de julho de mil 
novecentos e sessenta e quatro (23/07/1964), residente e domiciliado Rua Criúva, 165, 
B, casa 03, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Afonso Alves de Araujo 
e de Jandira Moraes de Araujo. CICERA PEREIRA LOPES, estado civil viúva, profi ssão 
do lar, nascida em Narandira, neste Estado, Narandira, SP no dia sete de novembro de 
mil novecentos e cinquenta e sete (07/11/1957), residente e domiciliada Rua Criúva, 165, 
B, casa 03, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Pereira Lopes 
e de Izaura Maria da Conceição Lopes.

AGAMENON MARQUES SOARES, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em 
Itapetinga, Estado da Bahia (CN:LV.A/089.FLS.022 ITAPETINGA/BA), Itapetinga, BA no 
dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e setenta (01/02/1970), residente e domiciliado 
Rua Piraí do Sul, 239, casa 01, Jardim Adelaide, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Vitorio Marques Trindade e de Joaquina Soares da Silva. CLEIDE ARAUJO DE LIMA, 
estado civil solteira, profi ssão cuidadora de idosos, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/013.FLS.195V-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de maio 
de mil novecentos e setenta e dois (01/05/1972), residente e domiciliada Rua Piraí do 
Sul, 239, casa 01, Jardim Adelaide, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Araujo 
de Lima e de Ivonete Leandro dos Santos.

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Campo Maior, Estado do Piauí (CN:LV-A 49,FLS.114-CAMPO 
MAIOR/PI), Campo Maior, PI no dia vinte e seis de novembro de mil novecentos 
e setenta e nove (26/11/1979), residente e domiciliado Rua Zituo Karasawa, 547, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Hortêncio Roque da Silva e de Rosa 
Isabel de Oliveira Silva. JOSIELMA DE SOUZA FARIAS, estado civil solteira, profissão 
manicure, nascida em Surubim, Estado de Pernambuco (CN:LV-A-07,FLS.181V-
-VERTENTE DO LÉRIO/PE), Surubim, PE no dia dois de junho de mil novecentos 
e setenta e oito (02/06/1978), residente e domiciliada Rua Zituo Karasawa, 547, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino da Costa Farias e de Maria 
da Conceição Souza.

JOAQUIM ARAUJO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, nascido 
em Ibitiara, Estado da Bahia, Ibitiara, BA no dia cinco de setembro de mil novecentos 
e sessenta e nove (05/09/1969), residente e domiciliado Rua Cintra, 1214, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Euclides Alves da 
Silva e de Carduzina Araujo da Silva. GIANI APARECIDA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A-
-89,FLS.28 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia dois de abril de mil novecentos e 
oitenta e oito (02/04/1988), residente e domiciliada Rua Cintra, 1214, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Bispo dos Santos 
e de Maria Aparecida da Silva.

GUIMARÃES JORGE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido em 
Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/002.FLS.176-JABOATÃO 
DOS GUARARAPES/PE), Jaboatão dos Guararapes, PE no dia vinte e seis de março 
de mil novecentos e setenta e seis (26/03/1976), residente e domiciliado Rua Alagoas, 
73, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônio 
Jorge da Silva e de Maria José da Silva. LEILIVANIA MONTEIRO, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Petrolina, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/121.FLS.299V 
PETROLINA/PE), Petrolina, PE no dia primeiro de agosto de mil novecentos e oitenta e 
cinco (01/08/1985), residente e domiciliada Rua Alagoas, 73, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis João da Silva e de Antonia Idelzuita 
Monteiro da Silva.

MÁRIO CELSO GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/061.FLS.131V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezesseis de novembro de mil novecentos e setenta e dois (16/11/1972), residente e 
domiciliado Rua Castelo do Piauí, 93, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Orlando 
Gonçalves e de Ana de Amorim Gonçalves. CAMILA APARECIDA DE MAIO, estado 
civil solteira, profi ssão corretora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/048.
FLS.125-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de agosto de mil 
novecentos e setenta e nove (27/08/1979), residente e domiciliada Rua Goiatá, 154, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo de Maio e 
de Verônica Luzia Elias de Maio.

SERGIO ROCHA MORALES, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-169-I,FLS.256-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia nove 
de dezembro de mil novecentos e setenta e quatro (09/12/1974), residente e domiciliado 
Rua Jaguariaiva, 227, Vila Guilhermina, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Sergio 
Morales Manchon e de Neuza Rocha Morales. SUÉLLEN MARÇAL REIS, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A-
-181,FLS.117V SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia treze de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e cinco (13/02/1985), residente e domiciliada Rua Virgínia 
de Miranda, 454, casa 01, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jephit 
Silva Reis e de Maria Helena Chaves Marçal Reis.

DANILO ABREU DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/103.FLS.136V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze 
de março de mil novecentos e oitenta e oito (14/03/1988), residente e domiciliado Rua 
Sabbado D’Ângelo, 2495, bloco C, apartamento 54, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Antonio José de Araujo e de Idalina Abreu da Silva de Araujo. TAMIRIS MOREIRA DE 
MOURA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/117.FLS.152V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de novembro de mil 
novecentos e oitenta e nove (07/11/1989), residente e domiciliada Rua Pedro Feliciano, 
45, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agmailson Novaes da Silva e 
de Ivanice Moreira de Moura da Silva.

JONATHAN ZANELA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão eletricista, 
nascido em Cubatão, neste Estado (CN:LV-A-63,FLS.36 FERRAZ DE VASCON-
CELOS/SP), Cubatão, SP no dia dezessete de março de mil novecentos e noventa 
e três (17/03/1993), residente e domiciliado Rua Doutor Manoel Guimarães, 353, 
Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcio Araujo Nascimento e de 
Alessandra Alencar Zanela. ELAINE RODRIGUES DOS REIS, estado civil soltei-
ra, profissão enfermeira, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-182,FLS.63V 
TUCURUVI/SP), São Paulo, SP no dia sete de abril de mil novecentos e oitenta 
e dois (07/04/1982), residente e domiciliada Rua Doutor Manoel Guimarães, 353, 
Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Conceição dos Reis e de 
Marlene Rodrigues dos Reis.

MANOEL ALVES DE CARVALHO, estado civil viúvo, profi ssão frentista, nascido em 
Garanhuns, Estado de Pernambuco, Garanhuns, PE no dia vinte e nove de junho de 
mil novecentos e cinquenta e cinco (29/06/1955), residente e domiciliado Rua Lagoa da 
Barra, 41, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonia Quiteria da Conceição. RITA 
DE CÁSSIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/060.FLS.074V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de fevereiro de mil 
novecentos e setenta e três (08/02/1973), residente e domiciliada Rua Lagoa da Barra, 
41, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aparecido Francisco da Silva e de Antonia 
Lourenço Gonçalves.

JOSÉ EDSON DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão lavrador, nascido em 
Aracaju, Estado de Sergipe (CN:LV.A/027.FLS.059V-DISTRITO DE MONTE ALEGRE 
DE SERGIPE/SE), Aracaju, SE no dia dois de junho de mil novecentos e noventa e 
três (02/06/1993), residente e domiciliado Rua Itaguatins, 168, casa 03, Vila Taquari, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Erivaldo Nascimento Santos e de Leudice 
Francisca da Macena. JOSCILENE DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
lavradora, nascida em Itabaiana, Estado de Sergipe (CN:LV.A/020.FLS.291-2º OFÍCIO 
DE POÇO REDONDO/SE), Itabaiana, SE no dia três de setembro de mil novecentos 
e noventa e seis (03/09/1996), residente e domiciliada Rua Itaguatins, 168, casa 03, 
Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gonçalo Alves dos Santos e de 
Nalcilene da Silva Santos.

THIAGO MENDONÇA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão mecânico, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezenove de junho de mil novecentos e 
oitenta e quatro (19/06/1984), residente e domiciliado Rua Caruatai, 240, casa 03, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Helio Mendonça da Silva e de Maria 
Aparecida da Silva. LUZINEIDE CHAVES FURTADO, estado civil divorciada, profi ssão 
gerente de vendas, nascida em Poção de Pedras, Estado do Maranhão, Poção de Pe-
dras, MA no dia treze de setembro de mil novecentos e oitenta (13/09/1980), residente 
e domiciliada QC 02, bloco A, apartamento 401, Cidade Jardins, Valparaíso de Goiás, 
Estado de Goiás, Valparaíso de Goiás, GO, fi lha de Raimundo Nonato Furtado e de 
Maria Eloiza Chaves Furtado. Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas 
Naturais de Vaparaíso de Goiás, Estado de Goiás.

EDSON CARDOSO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de serviços 
gerais, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/051.FLS.138-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de abril de mil novecentos 
e setenta e cinco (23/04/1975), residente e domiciliado Rua Tributo ao Sorriso, 44, 
casa 03, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Deusdedith Cardoso da Silva e de Maria José Martins dos Santos. VALQUIRIA 
JACQUELINE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/031.FLS.118-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de março de mil novecentos e oitenta (08/03/1980), residente 
e domiciliada Rua Tributo ao Sorriso, 44, casa 03, Conjunto Habitacional Águia de 
Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Dário dos Santos e de Cleonice 
Bispo dos Santos.

JOBEL JOÃO DE QUEIROZ FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão músico, nascido 
em Amaraji, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/008.FLS.163 AMARAJI/PE), Amaraji, 
PE no dia oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e um (08/02/1981), residente e 
domiciliado Rua Virgínia Augusta Miguel, 465, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Ferreira Neto e de Tereza Cristina de Queiroz. INDAIÁ ROSA 
RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Ipiranga, nesta 
Capital (CN:LV.A/041.FLS.167 IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de setembro 
de mil novecentos e setenta e nove (18/09/1979), residente e domiciliada Rua Virgínia 
Augusta Miguel, 465, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sivaldo José 
Ribeiro e de Dejanira Rosa Ribeiro.

PHILLIPE NASCIMENTO LOPES DA COSTA, estado civil divorciado, profi ssão 
analista de suporte junior, nascido em São Caetano do Sul, neste Estado, São Cae-
tano do Sul, SP no dia dez de maio de mil novecentos e noventa e um (10/05/1991), 
residente e domiciliado Rua dos Canários, 238, casa A, Jardim do Castelo, Ferraz 
de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Alberto Lopes da 
Costa e de Matilde da Silva Nascimento Lopes. VANESSA ALMEIDA GOMES, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/177.FLS.028V-
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e três (20/02/1993), residente e domiciliada Avenida Jacatirão da Serra, 1153, casa 
02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lucival de Jesus Gomes e 
de Maria de Fatima Almeida Gomes. 

PETERSON APARECIDO SILVA LEMOS, estado civil solteiro, profi ssão servente, nascido 
em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/106.FLS.063 ITAQUERA/SP), Guarulhos, SP no 
dia vinte e nove de maio de mil novecentos e oitenta e oito (29/05/1988), residente e 
domiciliado Rua Aramar, 74, Vila Corberi, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jaime de 
França Lemos e de Ezilda Aparecida da Silva Lemos. GABRIELLE ALVES DOS SAN-
TOS, estado civil solteira, profi ssão técnico em enfermagem, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/158.FLS.182 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de março de mil 
novecentos e noventa e dois (17/03/1992), residente e domiciliada Rua Aramar, 74, Vila 
Corberi, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Airton Salvioni dos Santos e de Regina 
de Fatima Pereira Alves dos Santos.

ANDRÉ RAMOS DE MORAES, estado civil solteiro, profi ssão líder de loja, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV-A-15,FLS.12-LAPA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de 
janeiro de mil novecentos e setenta e sete (16/01/1977), residente e domiciliado Rua 
Álvaro de Mendonça, 895, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adão Ramos de Moraes 
e de Creuza Aliete de Moraes. NATÁLIA DA SILVA DE FREITAS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Quixeramobim, Estado do Ceará (CN:LV-A-19,FLS.465-1º 
OFÍCIO DE QUIXERAMOBIM/CE), Quixeramobim, CE no dia vinte e sete de dezembro 
de mil novecentos e noventa e quatro (27/12/1994), residente e domiciliada Rua Álvaro 
de Mendonça, 895, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manuel Alves de Freitas e de 
Maria Aurea da Silva de Freitas.

DIEGO VINICIUS ALFREDO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de produção, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/201.FLS.212V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia nove de junho de mil novecentos e noventa (09/06/1990), residente e domi-
ciliado Rua Cheiro Mineiro de Flor, 28, quadra L, Conjunto Habitacional A E Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Aparecida Alfredo. PATRICIA ALVES 
DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em Subdistrito 
Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/056.FLS.104-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP 
no dia primeiro de junho de mil novecentos e oitenta e três (01/06/1983), residente 
e domiciliada Rua Cheiro Mineiro de Flor, 28, quadra L, Conjunto Habitacional A E 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Damião de Sousa e de Maria 
de Fatima Alves Santos.

RAMILXANDRO GUILHERMETTE DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão pro-
fessor, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezenove de março de mil 
novecentos e oitenta e dois (19/03/1982), residente e domiciliado Rua Francisco Florêncio, 
94, Jardim Nossa Senhora do Caminho, Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz 
de Vasconcelos, SP, fi lho de Jose dos Santos Filho e de Cleide de Fatima Guilhermette 
Santos. ANA PAULA RIBEIRO, estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, nascida 
em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de março de mil 
novecentos e oitenta e três (14/03/1983), residente e domiciliada Rua Canção Agalopada, 
90, quadra E, fundos, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Lucia Ribeiro Campos.

LUIZ ALBERTO JESÚS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Salvador, Estado da Bahia (CN:LV.A-10,FLS.50 SALVADOR/BA), Sal-
vador, BA no dia cinco de agosto de mil novecentos e oitenta e dois (05/08/1982), 
residente e domiciliado Rua Frei Antônio Faggiano, 720, bloco 01, apartamento 
64, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Nerivaldo Fernandes de Oliveira e de Maria José Jesús de Oliveira. MARJARA 
OLIVEIRA DUARTE, estado civil divorciada, profissão atendente, nascida em 
Caieiras, neste Estado, Caieiras, SP no dia oito de março de mil novecentos e 
noventa (08/03/1990), residente e domiciliada Rua João Gomes de Mendonça, 
317, Jardim Taipas, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de João Januario Duarte e 
de Jabnea Farias de Oliveira.

CARLOS DEVANEI DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido em 
Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV-A-19,FLS.232 JABAQUARA/SP), São 
Paulo, SP no dia seis de outubro de mil novecentos e setenta e oito (06/10/1978), 
residente e domiciliado Rua Mariz Sarmento, 23, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Maria da Silva. PRISCILLA DE OLIVEIRA DA COSTA, estado civil 
solteira, profi ssão assistente contábil, nascida em Subdistrito Vila Prudente, nesta 
Capital (CN:LV-A-165,FLS.344-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia trinta 
de setembro de mil novecentos e noventa (30/09/1990), residente e domiciliada Rua 
Independência, 334, Vila Virginia, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Nei Cristian 
Paz da Costa e de Rosely de Oliveira.

PAULO BISPO MOREIRA, estado civil divorciado, profi ssão caldeireiro, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de março de mil novecentos e setenta e um 
(07/03/1971), residente e domiciliado Rua Abelardo Luz, 164, casa 02, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Durval Bispo Moreira e de Irene do Carmo Oliveira Moreira. EDINEA 
LIMA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em Tabira, Estado 
de Pernambuco (CN:LV.A/008.FLS.182V TABIRA/PE), Tabira, PE no dia vinte e oito de 
julho de mil novecentos e oitenta e quatro (28/07/1984), residente e domiciliada Rua 
Abelardo Luz, 164, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Ferreira da 
Silva e de Albaneide da Silva Lima.

JOSE CARLOS GOMES, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia três de fevereiro de mil novecentos e sessenta 
(03/02/1960), residente e domiciliado Rua Guarapá, 45, casa 02, Parque Guarani, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Jose Gomes e de Maria de Lourdes Moraes 
Gomes. LUCIANA DA SILVA CABRAL, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de lim-
peza, nascida em Marabá, Estado do Pará (CN:LV.A/051,FLS.232-VILA NOVA CACHO-
EIRINHA/SP), Marabá, PA no dia dezoito de setembro de mil novecentos e setenta e 
sete (18/09/1977), residente e domiciliada Rua Guarapá, 45, casa 02, Parque Guarani, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Salomão Lima Cabral de Santa Cruz e de Maria 
Iraneuma da Silva Cabral.

JONATAS DOS SANTOS MARCILI, estado civil solteiro, profi ssão serralheiro, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A 90,FLS.117-TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia seis de dezembro de mil novecentos e noventa e três 
(06/12/1993), residente e domiciliado Rua Tenório das Chagas, 25, A, casa 03, Vila 
Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Barros Marcili e de 
Rosangela dos Santos Marcili. WANESSA MARTINS SILVA DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São Bernardo do Campo, neste 
Estado (CN:LV.A 90,FLS.126-2º SUBDISTRITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/
SP), São Bernardo do Campo, SP no dia trinta de julho de mil novecentos e noventa 
e cinco (30/07/1995), residente e domiciliada Rua Tenório das Chagas, 25, A, casa 
03, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernando Martins de 
Oliveira e de Maria das Dores Silva Oliveira.

LUIZ ALEXANDRE DE AZEVEDO PINHEIRO, estado civil solteiro, profi ssão enge-
nheiro civil, nascido em Pindamonhangaba, neste Estado (CN:LV-A 151,FLS.399-
-PINDAMONHANGABA/SP), Pindamonhangaba, SP no dia cinco de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e seis (05/12/1986), residente e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 
285, bloco B, apartamento 51, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Abel Mattos Pinheiro e de Rosana de Azevedo. SILVIA MARIA 
DE SALES, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV-A-102,FLS.74-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia cinco de maio de mil 
novecentos e oitenta e três (05/05/1983), residente e domiciliada Rua Fita de Moça, 
16, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Anchieta de Sales e de 
Daria Batista de Sales.

ALEXSANDRO DOS REIS, estado civil divorciado, profi ssão operador de dobradeira, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e sete 
de maio de mil novecentos e setenta e cinco (27/05/1975), residente e domiciliado 
Rua Passarinho Liberdade, 42, casa 02, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Francisco dos Reis e de Maria Aparecida dos 
Reis. NATHALIA CAROLINA MAURICIO MARQUES, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Vicente, neste Estado (CN:LV.A/184.FLS.090-SÃO VICENTE/
SP), São Vicente, SP no dia cinco de setembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(05/09/1989), residente e domiciliada Rua Passarinho Liberdade, 42, casa 02, Con-
junto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genivaldo 
Marques e de Rosângela Alves Mauricio.

LUIZ HENRIQUE CAMILO SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão fundidor, nascido 
em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, (CN:LV.A/043,FLS.016-SUBDISTRITO TATU-
APÉ/SP), São Paulo, SP no dia trinta de julho de mil novecentos e oitenta e quatro 
(30/07/1984), residente e domiciliado Rua Espelho Cristalino, 21, Conjunto Habitacional 
Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Camilo Santana. JÉSSICA 
DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Guarulhos, 
neste Estado, (CN:LV.A/518,FLS.242-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Gua-
rulhos, SP no dia dois de setembro de mil novecentos e noventa e um (02/09/1991), 
residente e domiciliada Rua Espelho Cristalino, 21, Conjunto Habitacional Águia de 
Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Vieira de Araujo Junior e de Vera 
Lucia Felix de Araujo.

FELIPE TEIXEIRA DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em Diadema, neste Estado (CN:LV-A-134,FLS.200V DIADEMA/SP), Diade-
ma, SP no dia quatro de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (04/12/1988), 
residente e domiciliado Rua Arraial do Bonfi m, 379, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Alves de Carvalho e de Lourdes de Fatima Teixeira 
Fortunato de Carvalho. ALEXSANDRA ARAÚJO DE JESUS, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de escrita fi scal, nascida em Feira de Santana, Estado da Bahia 
(CN:LV A-42,FLS.298-2º OFÍCIO DE FEIRA DE SANTANA/BA), Feira de Santana, BA 
no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (25/09/1989), 
residente e domiciliada Rua Arraial do Bonfi m, 379, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Hilda Araújo de Jesus.

VALDENIR RUBENS DA SILVA BORGES JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
soldador, nascido em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A-147,FLS.249Vº-
-BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de março de mil novecentos e oitenta 
e sete (18/03/1987), residente e domiciliado Rua José Dória de Andrade, 525, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdenir Rubens da Silva Borges e de 
Lauzimar Cássia de Godoy Borges. BRUNA CASSIANO ALVES DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em neste Distrito (CN:LV.A-
-247,FLS.20 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de setembro de mil novecentos 
e noventa e cinco (10/09/1995), residente e domiciliada Rua José Dória de Andrade, 
525, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alves de Oliveira e 
de Edriana Cassiano Rodrigues.

LUCAS DA SILVA DIAS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de produção, 
nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/132.FLS.076V GUAIANASES/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de março de mil novecentos e noventa e 
cinco (21/03/1995), residente e domiciliado Rua Jardim Tamoio, 1686, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilva Gonçalves 
Dias e de Eva Lucinete da Silva de Melo. ANIELE SILVA FEITOSA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de produção, nascida em Capinzal do Norte, Estado 
do Maranhão (CN:LV.A/047.FLS.276-LIMA CAMPOS/MA), Capinzal do Norte, 
MA no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e noventa e sete (28/05/1997), 
residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 1686, casa 03, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel Gonçalves Feitosa e 
de Ana Paula de França Silva.

EDSON AMBRÓSIO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro civil, nascido 
em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/076,FLS.170V-ERMELINO MATARAZZO/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de abril de mil novecentos e oitenta e oito (08/04/1988), residente e 
domiciliado Rua Carvalhópolis, 202, Vila Rio Branco, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho 
de Edson Ambrósio e de Nanci Aparecida Vencerlau Ambrósio. LETICIA KUBO, estado 
civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em neste Distrito, (CN:LV.A/144,FLS.146V-
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de junho de mil novecentos e noventa e 
um (08/06/1991), residente e domiciliada Rua Izabel Redentora, 176, apartamento 
24, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elvis Kubo e de Claudia Aparecida 
Batista Farias.

RAPHAEL OLIVEIRA DE MATTOS, estado civil solteiro, profi ssão comprador, nascido 
em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/218.FLS.140V-BELA VISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia dez de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (10/02/1991), 
residente e domiciliado Rua Dianora, 273, Cidade D’Abril, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lho de Carlos Alberto de Mattos e de Sandra Aparecida Oliveira de Mattos. ANA 
CAROLINE FONDELO, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/088.FLS.263 ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte de outubro de mil novecentos e noventa (20/10/1990), residente e domiciliada 
Rua Virgínia Ferni, 1830, casa B, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Devair Fondelo 
e de Maria Cristina Ferreira.

LUIZ FERNANDO DE LUCENA MARTINS, estado civil solteiro, profissão conta-
dor, nascido em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A 19.FLS.178-VILA 
MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia seis de abril de mil novecentos e oitenta e um 
(06/04/1981), residente e domiciliado Rua Dario Pozzo, 68, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rui Celso Martins e de San-
dra Regina de Lucena Martins. RENATA GOMES DE MOURA, estado civil solteira, 
profissão gerente comercial, nascida em Subdistrito Casa Verde, nesta Capital 
(CN:LV.A 27,FLS.105-CASA VERDE/SP), São Paulo, SP no dia treze de julho de 
mil novecentos e oitenta e um (13/07/1981), residente e domiciliada Avenida Pro-
fessor João Batista Conti, 1103, bloco B, apartamento 44, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Gomes de Moura e 
de Celia Gianoni de Moura.

JIVÁ ROSA BISPO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de pedreiro, nascido em 
Abaré, Estado da Bahia (CN:LV-A-09,FLS.132 ABARÉ/BA), Abaré, BA no dia primeiro 
de janeiro de mil novecentos e oitenta (01/01/1980), residente e domiciliado Rua 
Jardim Tamoio, 1686, casa 02, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Graciliano Bispo e de Rosa Josefa Bispo. EVA LUCI-
NETE DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão costureira, nascida em Araripina, 
Estado de Pernambuco, Araripina, PE no dia quatro de fevereiro de mil novecentos 
e sessenta e sete (04/02/1967), residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 1686, 
casa 02, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
João Antonio da Silva e de Antonia Ana da Silva.



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

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

ROBERVAL HENRIQUE DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão analista de 
suporte, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de dezembro 
de mil novecentos e setenta e nove (17/12/1979), residente e domiciliado Avenida 
Pires do Rio, 3679, casa 38, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Elias Henrique de Souza e de Maria Messias de Souza. MONICA DE OLIVEIRA 
MUNIZ, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São 
Paulo, SP no dia vinte de março de mil novecentos e setenta e cinco (20/03/1975), 
residente e domiciliada Avenida Pires do Rio, 3679, casa 38, Jardim Norma, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito Muniz e de Elza Ferreira de Oliveira Muniz.

ALECIANO RIOS DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão técnico em re-
frigeração, nascido em São Paulo - Capital, (CN:LV.B/217,FLS.113 SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de outubro de mil novecentos e oitenta 
(20/10/1980), residente e domiciliado Rua Arraial de São Bartolomeu, 652, A, casa 
02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Augusto de Oli-
veira e de Maria Paixão Rios de Oliveira. LUCÉLIA OLIVEIRA DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão operadora de produção, nascida em São Paulo - Capital, 
(CN:LV.A/065,FLS.207 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e três (03/01/1983), residente e domiciliada Rua Arraial de 
São Bartolomeu, 652, A, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Edgard Bispo da Silva e de Nilza Bispo Oliveira.

ADRIAN HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
desenhista projetista, nascido em Salesópolis, neste Estado (CN:LV.A/048.FLS.271-
-SALESÓPOLIS/SP), Salesópolis, SP no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos 
e oitenta e nove (26/09/1989), residente e domiciliado Rua Jatairana, 46, Parque 
Sevilha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Laércio Rodrigues dos Santos e de 
Maria da Conceição de Melo dos Santos. CRISTIANE VERA PEREIRA, estado civil 
divorciada, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no 
dia seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta (06/02/1980), residente e domicilia-
da Rua Jatairana, 46, Parque Sevilha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Milton 
Pereira da Costa e de Marisa Vera Pereira.

CESAR LEITE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de empilhadeira, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/018.FLS.008V MOOCA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e três de maio de mil novecentos e oitenta (23/05/1980), residente e domiciliado 
Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 661, Cidade Líder, São Paulo, SP, fi lho de Manoel 
Andrade da Silva e de Dercilia Leite da Silva. CINTIA WAGERNANN DE BRITO, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/028.FLS.031V-
-CANGAÍBA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de outubro de mil novecentos e 
oitenta e seis (17/10/1986), residente e domiciliada Avenida Doutor Francisco Munhoz 
Filho, 661, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Cordeiro de Brito e 
de Wismar Wagernann.

DOUGLAS SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão músico, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/097.FLS.074V-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e quatro de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (24/12/1982), 
residente e domiciliado Rua Fraiburgo, 281, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Batista Pereira da Silva e de Maria da Conceição Be-
nedito dos Santos. REGINA MENDES REINALDO ARAUJO, estado civil divorciada, 
profissão do lar, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no 
dia vinte e cinco de março de mil novecentos e oitenta e oito (25/03/1988), residente 
e domiciliada Rua Fraiburgo, 281, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Francisco Antonio Araujo e de Helena Mendes Reinaldo Araujo.

DOUGLAS VIEIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos 
e noventa (25/10/1990), residente e domiciliado Rua São João do Cariri, 278, A, casa 09, 
Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moisés Pereira dos Santos e de 
Eliane Vieira Santos. ALINE ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Distrito de São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A 298,FLS.177-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e 
noventa e um (22/06/1991), residente e domiciliada Rua Antônio Pais, 93, Centro, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lha de Armando Pereira da Silva e de Ana Maria Alves Meireles.

ADALBERICO LUIS TAVARES, estado civil divorciado, profi ssão conferente, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte de junho de mil novecentos e oitenta e 
dois (20/06/1982), residente e domiciliado Rua Alvim, 176, casa 01, Vila Ré, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Maria Vanda Tavares. TAMIRIS SILVA DE JESUS, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital, São Paulo, 
SP no dia dois de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (02/02/1988), residente e 
domiciliada Rua Biri, 373, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Edgar de Jesus Filho e de Elizabeth Silva de Jesus.

LUCAS MARTINS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão educador físico, nascido em 
Subdistrito Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três de janeiro 
de mil novecentos e noventa (23/01/1990), residente e domiciliado Rua Crescenzo 
Albanese, 81, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Santos e de Nadir Mon-
toliva Martins Santos. KELLY SAMIR FAKHOURI, estado civil solteira, profi ssão cirurgiã 
dentista, nascida em Uberaba, Estado de Minas Gerais, Uberaba, MG no dia vinte e um 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (21/12/1987), residente e domiciliada 
Rua Padre Celestino, 156, bloco 02, apartamento 103, Centro, Guarulhos, neste Estado, 
Guarulhos, SP, fi lha de Samir Azar Ibrahim Fakhouri e de Joana D’Arc Pimenta Fakhouri. 
Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito de 
Guarulhos, neste Estado.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MAURICIO DE ASSIS ALBANO, estado civil divorciado, profi ssão super-
visor fi nanceiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/01/1965), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis Albano e de Cleonice de Souza Albano. A 
pretendente: ELENILDA OLIVEIRA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão recep-
cionista, nascida em Pão de Açucar, AL, no dia (03/01/1984), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Aloisio Nunes Rodrigues e de Zenaide Silva de Oliveira.

O pretendente: DARIO MENDES VIANA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nas-
cido em Guarulhos, SP, no dia (04/03/1986), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Valdemar Mendes Viana Filho e de Maria Helena Ramos. A pretendente: MARIA 
LIDIANA SOARES BARBOSA, estado civil divorciada, profi ssão prendas domésticas, 
nascida em Acopiara, CE, no dia (24/03/1985), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Alonso Soares da Silva e de Maria Iraci Barbosa.

O pretendente: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão vigi-
lante, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/07/1990), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Adélio de Souza Gonçalves e de Rosangela Josefa da Silva Gonçal-
ves. A pretendente: ALESSANDRA DE SOUZA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
biomédica, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/06/1994), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Aluizio Amaro da Silva e de Roseli Aparecida de Souza Silva.

O pretendente: MARCELO FONTANA BRITO DE CARVALHO, estado civil solteiro, pro-
fi ssão analista operacional, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/12/1981), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Benedito Marcondes Brito de Carvalho e de 
Eliane Fontana Brito de Carvalho. A pretendente: MILENA MAISA SANTOS PINTO, 
estado civil solteira, profi ssão analista fi nanceiro, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(21/07/1983), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Eloi Pinto e 
de Maria Marlene dos Santos Pinto.

O pretendente: ERNANDO HENRIQUE CARLOS COELHO, estado civil solteiro, pro-
fi ssão aux.administrativo, nascido em Matipo, MG, no dia (04/06/1995), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Paulo Coelho e de Nivalda Ricardina de 
Souza. A pretendente: SANDRA GOULART DE GOIS, estado civil divorciada, profi ssão 
doméstica, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/01/1981), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Epitacio Leite de Gois e de Eliana Luiza Goulart de Gois.

O pretendente: GEORGE RIBEIRO DE VASCONCELOS, estado civil divorciado, pro-
fi ssão policial militar, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/09/1981), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Wilson Galvão de Vasconcelos e de Leosina Luisa 
Ribeiro de Vasconcelos. A pretendente: THAYSE MUNIZ TORRES, estado civil solteira, 
profi ssão contadora, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/05/1988), residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, fi lha de Evilasio Torres do Lago e de Margarida Muniz Torres.

O pretendente: LEANDRO DA SILVA CAVALCANTI, estado civil divorciado, profi ssão 
técnico de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/03/1972), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo de Souza Cavalcanti e de Maria José da Silva 
Cavalcanti. A pretendente: ANGELA MERELES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
comerciante, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/04/1978), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Heráclito Clementino da Silva e de Genilda Sercundina de Mereles.

O pretendente: MARCOS ANTONIO DA FONSECA, estado civil solteiro, profi ssão agente 
de viagens, nascido em Jardim do Seridó, RN, no dia (24/02/1975), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Francisco da Fonseca e de Maria de Sousa Fonseca. 
A pretendente: FRANCISCA FRANCIMAR DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
prendas domésticas, nascida em Ouro Branco, RN, no dia (16/07/1970), residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, fi lha de Inacio Soares de Oliveira e de Regina Costa de Oliveira.

O pretendente: RICARDO PAIXÃO DE ANDRADE, estado civil divorciado, profi ssão 
coordenador de atendimento, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/12/1975), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ricardo de Andrade e de Elenoi Pai-
xão de Andrade. A pretendente: SEMIRAMIS PEREIRA BISPO, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de RH, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/07/1984), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Juarez Araujo Bispo e de Eleni Pereira Bispo.

O pretendente: CLAUDIOMAR DE SOUSA BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de empilhadeira, nascido em Rinaré- Banabuiú, CE, no dia (14/12/1953), re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Barbosa Maciel e de Diomar 
Sousa da Silva. A pretendente: DANIELE NUNES DA SILVA, estado civil solteira, profi s-
são cozinheira, nascida em Quixada, CE, no dia (05/06/1984), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco Benedito da Silva e de Maria do Socorro Nunes da Silva.

O pretendente: RICARDO CLARO DOMINGUES, estado civil solteiro, profi ssão autô-
nomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/08/1977), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Fernando Antonio Domingues e de Lucibela Lima Dias. A pretendente: 
DAYANE AMARAL GONÇALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão contado-
ra, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/06/1987), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Geraldo Gonçalves dos Santos Filho e de Edinalva Amaral Ribeiro dos Santos.

O pretendente: WAGNER DA SILVA DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão funi-
leiro industrial, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/10/1987), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Alcino Justino de Souza e de Lucia de Fatima da Silva. A pre-
tendente: WERUSCA MARQUES DA SILVA CANOLA, estado civil solteira, profi ssão 
fi scal de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/04/1992), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Irineu Canola e de Aura Marques da Silva.

O pretendente: BARNARD FAYIAH, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nasci-
do em Ekwulobia-Nigeria, no dia (03/03/1972), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Fayiah Fayiah e de Rose Fayiah. A pretendente: ZULEICA JESUS SAN-
TOS, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(07/03/1990), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Manoel Messias dos 
Santos e de Maria Lucia Jesus da Hora Santos.

O pretendente: MARCOS FRANCO PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão super-
visor segurança, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/11/1977), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Romão Pereira e de Rosa Franco. A pretendente: 
KEYLA LUCIA LIMA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em Guarulhos, 
SP, no dia (22/06/1982), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Brasilino 
Ferreira Lima e de Maria Jose Lucia Lima.

O pretendente: CARLITO FERREIRA COSTA, estado civil divorciado, profi ssão em-
presário, nascido em Salinas, MG, no dia (08/04/1968), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Osmane Costa e de Maria Nilda Costa. A pretendente: MARTA DOS 
SANTOS ALBUQUERQUE, estado civil divorciada, profi ssão policial militar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (24/06/1968), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Paz de Albuquerque Filho e de Alice dos Santos Albuquerque.

O pretendente: MARCUS VINICIUS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em Guarulhos, SP, no dia (08/01/1987), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Severino Cleto da Silva e de Samira Atef Moussa Silva. A preten-
dente: RENATA SILVA LIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão assistente 
juridico, nascida em Itabuna, BA, no dia (22/12/1990), residente e domiciliada em Cotia, 
SP, fi lha de Derivaldo Jose dos Santos e de Celidalva Silva Lira.

O pretendente: JOSE MANUEL ACHUMIRI MAMANI, estado civil solteiro, profi ssão 
estudante, nascido em Santa Cruz de La Sierra-Bolivia, no dia (10/07/1998), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Luis Achumiri Cabrera e de Luisa Mamani 
Vargas. A pretendente: ELLEN JENNIE TICONA CABRERA BELTRAN, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/06/1999), residente 
e domiciliada em SP, fi lha de Salustiano Yonybeltran Calle e de Silvia Ticona Cabrera.

O pretendente: VAGNER DE SOUZA BARBOSA, estado civil divorciado, profi ssão tec-
nico em telecomunicações, nascido em Cerejeiras, RO, no dia (16/08/1988), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo José Barbosa e de Ilda de Souza Barbosa. 
A pretendente: FERNANDA FERREIRA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão se-
cretária, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/10/1986), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Benedito Martins de Sousa e de Judith Ferreira do Nascimento Sousa.

O pretendente: JEFERSON DA SILVA BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
administrativo, nascido em Taboão da Serra, SP, no dia (11/06/1982), residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, fi lho de José dos Passos Vieira Barbosa e de Maria Luiza Benedita 
da Silva. A pretendente: NATALI MELO DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão analista 
de atendimento ao cliente, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/03/1986), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edivaldo Silva de Souza e de Marilda Melo da Silva.

O pretendente: LEANDRO DA ROCHA RAMIRO, estado civil solteiro, profi ssão programa-
dor de torno CNC, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/03/1992), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Clodocir Aparecido Ramiro e de Lucia Alzenir da Rocha Ramiro. 
A pretendente: ELÍUDE MONTEIRO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão técnica de 
laboratório, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/12/1986), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de José Monteiro da Silva Filho e de Josefa Belmiro de Menezes Silva.

O pretendente: SAHEED ADEMOLA EGBEBI, estado civil solteiro, profi ssão aj.geral, 
nascido em Lagos-Nigeria, no dia (28/07/1982), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Alhaji Rasaq Aremu Egbebi e de Serifat Egbebi. A pretendente: FERNANDA 
APARECIDA DE CILLO, estado civil solteira, profi ssão berçarista, nascida em São Pau-
lo, SP, no dia (18/08/1986), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Gilberto 
de Cillo e de Lina Sinhorelli Cillo.

O pretendente: VIKAS NIWAS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Ujhana, Haryana-India, no dia (28/06/1992), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Ram Niwas e de Kamlesh Niwas. A pretendente: PRISCILA APARECIDA MEN-
DES AURELIANO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (24/05/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Clau-
dio Avelino Aureliano e de Kelly Cristina Mendes da Silva.

O pretendente: AMANDEEP SINGH SIDHU, estado civil solteiro, profi ssão cozinheiro, 
nascido em Poohli-Punjab-India, no dia (16/01/1990), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Sukhmander Singh e de Baljeet Kaur. A pretendente: PATRICIA DE 
OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão babá, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (01/09/1983), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Manoel dos 
Santos e de Maria Aparecida de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ ESTEVAM DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em Pátos, PB, no dia (14/08/1968), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Joana Maria da Conceição. A pretendente: JANE APARECIDA SOARES, esta-
do civil divorciada, profi ssão doméstica, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/02/1960), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ernestina Soares.

O pretendente: DAVID WILLIAN DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão instalador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/03/1994), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Maria Aparecida do Nascimento. A pretendente: TAMIRES IANCA MARCONDES 
SALGADO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(30/09/1995), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marlene Aparecida Salgado.

O pretendente: RICARDO ROSA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão aju-
dante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/05/1976), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Roberto Rosa do Nascimento e de Alzira Maria da Conceição. A 
pretendente: TATIANA DOS SANTOS SOARES, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (24/01/1981), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Valdemar Dias Soares e de Valdice Jovina dos Santos.

O pretendente: EDINEWTON QUEIROZ DOS SANTOS, estado civil viúvo, profi ssão 
segurança, nascido em Triunfo, PE, no dia (25/02/1957), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Sebastião Miguel dos Santos e de Antonia Francelina dos Santos. 
A pretendente: CLELIA APARECIDA ELIAS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Itajuba, MG, no dia (16/03/1960), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Altamiro Elias e de Aira de Almeida Elias.

O pretendente: WELLINTON DE CASTRO, estado civil solteiro, profi ssão policial militar, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (21/01/1971), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Wiliman Meira Castro e de Helena Laura de Castro. A pretendente: FRAN-
CISCA LINAILCE ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administra-
tivo, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/03/1979), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Luiz Gonzaga da Silva e de Maria Eunice Alves.

O pretendente: JOSE EDUARDO MAMEDE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista paralegal, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/12/1994), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Julio Mamede da Silva e de Aoselina Josefi na da Silva. 
A pretendente: VIVIAN MAGALHÃES MOURA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/03/1997), residente e domiciliada 
em SP, fi lha de Edilson Oliveira de Moura e de Regina Celia Magalhães Moura.

O pretendente: ROGÉRIO LOPES DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão 
auxiliar de atendimento, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/08/1978), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Rosendo Lopes do Nascimento e de Maria das 
Graças do Nascimento. A pretendente: ÂNGELA DIAS DURÃES, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/05/1996), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Ednarte Moreira Durães e de Angelica Moreira Dias Durães.

O pretendente: JOSÉ IRAN ALVES DOS SANTOS JUNIOR, estado civil solteiro, pro-
fi ssão vendedor, nascido em São Francisco do Sul, SC, no dia (10/11/1997), residente e 
domiciliado em São Francisco do Sul, SC, fi lho de José Iran Alves dos Santos e de Maria 
Rodrigues de Araujo. A pretendente: GABRIELLE ALVES CONRADO DE LIMA, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/12/1998), resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marcos Conrado de Lima e de Marlene 
Alves Conrado de Lima.

O pretendente: RAFAEL DE JESUS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão super-
visor, nascido em Itamaraju, BA, no dia (30/08/1993), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel José Francisco dos Santos e de Maria de Fátima de Jesus. A 
pretendente: MONIQUE PAULA FLAUZINO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão , 
nascida em São Paulo, SP, no dia (30/12/1993), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Claudio Flauzino da Silva e de Marli Paula da Silva.

O pretendente: JILDALBERTO DA SILVA LIMA, estado civil divorciado, profi ssão ges-
seiro, nascido em Campo Formoso, BA, no dia (31/07/1978), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jilberto Jose dos Santos Lima e de Eudalia da Silva Lima. 
A pretendente: JANAILZA DE FATIMA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Arapiraca, AL, no dia (10/04/1990), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Pedro dos Santos e de Maria de Fatima Santos.

O pretendente: NILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA ABREU, estado civil solteiro, pro-
fi ssão almoxarife, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/12/1988), residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, fi lho de Sergio de Oliveira Abreu e de Maria Aparecida Rodrigues. 
A pretendente: NAYARA CRISTINA BERNITES DE FREITAS, estado civil solteira, pro-
fi ssão monitora de escritório, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/06/1991), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Laudemir de Freitas e de Derli Bernites do 
Amaral.

O pretendente: JOÃO BARBOZA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão apo-
sentado, nascido em Minas Novas, MG, no dia (15/05/1948), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Barboza de Oliveira e de Maria Teixeira de Souza. 
A pretendente: EUNICE SOUSA FRANÇA, estado civil divorciada, profi ssão autônoma, 
nascida em Iguai, BA, no dia (21/04/1954), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Isaulino Sousa França e de Maria Sousa França.

O pretendente: MATIAS FACINA ROCHLUS, estado civil solteiro, profi ssão moto-
rista, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/06/1981), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Walter Rochlus e de Elisabeth Facina Rochlus. A preten-
dente: RANIENY DOS SANTOS MEDEIROS ARAUJO, estado civil viúva, profi ssão 
assistente de faturamento, nascida em Patos, PB, no dia (28/02/1978), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Severino Ramos de Medeiros e de Euzari 
dos Santos Medeiros.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão almo-
xarife, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/04/1987), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Angelo Dionisio dos Santos e de Neusa da Silva Santos. 
A pretendente: KARINA GOMES SALES SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
analista administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/06/1987), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Ailton Sales Santos e de Marinete 
Gomes Sales Santos.

O pretendente: FABIANO PIRES, estado civil divorciado, profi ssão conferente, nascido 
em Santo André, SP, no dia (01/12/1984), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de João Ambrosio Pires e de Helena Paula Pires. A pretendente: TAINÁ CALDAS 
BEZERRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Jaboatão, 
PE, no dia (01/03/1998), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Mauricio 
Magno Bezerra da Silva e de Eliane Caldas da Silva.

O pretendente: JEFFERSON WILLIAM ALVES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
gráfi co, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/11/1980), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de João Bosco Alves e de Francisca Alexandrina dos Santos Al-
ves. A pretendente: CAROLINA DA SILVA APARECIDO, estado civil solteira, profi ssão 
prendas domésticas, nascida em Guarulhos, SP, no dia (26/11/1985), residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Maria Aparecido e de Maria Benedita da Silva 
Aparecido.

O pretendente: EVERTON ARAUJO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico de eletrônico, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/12/1989), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Lucas de Oliveira e de Ana Maria Faustino 
de Araujo. A pretendente: NATHALIA DE PAULA MASSUCO, estado civil solteira, 
profi ssão bancária, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/05/1991), residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, fi lha de Roberto Massuco e de Maria de Lourdes de 
Paula Massuco.

O pretendente: DIJALMA REIS DE CASTRO, estado civil divorciado, profi ssão encar-
regado de obras, nascido em Bossoroca-Munic.Sento Sé, BA, no dia (28/07/1957), resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Pacheco de Castro e de Raimunda 
Reis de Castro. A pretendente: EDILMA DE CASTRO SILVA, estado civil solteira, pro-
fi ssão auxiliar de produção, nascida em Bom Jesus da Lapa, BA, no dia (11/12/1988), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz Sebastião de Castro Silva e de 
Rosineide Alves Silva.

O pretendente: THIAGO RAYMUNDO, estado civil solteiro, profi ssão analista de impor-
tação, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/06/1981), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Orlando Raymundo Sobrinho e de Apolonia Ambroziak Raymundo. A 
pretendente: LUCIANA RODRIGUES AZEVEDO, estado civil solteira, profi ssão assis-
tente juridico, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/08/1976), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Joaquim Azevedo Neto e de Francisca Auri Rodri-
gues Azevedo.

O pretendente: PAULO CEZAR RAMOS JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão recep-
cionista, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/03/1995), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Paulo Cezar Ramos e de Mirian Dias Ramos. O pretendente: 
WESLEY RAGASSIO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão assistente comercial, nas-
cido em Suzano, SP, no dia (22/01/1991), residente e domiciliado em Poá, SP, fi lho de 
Elias Cipriano Silva e de Mercedes Ragassio Silva.

O pretendente: FELIPE FREGATE DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão técni-
co em saúde bucal, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (17/03/1987), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Augusto de Carvalho e de Ana 
Maria Fregate de Carvalho. O pretendente: CARLOS EDUARDO DIZOTTI, estado civil 
solteiro, profi ssão médico veterinário, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/11/1982), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Eduardo Dizotti e de Valci Marcondes 
Dizotti.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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O pretendente: SILVIO DUARTE DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão se-
gurança, nascido em Várzea Paulista - SP, no dia 29/10/1962, residente e domiciliado 
na Várzea Paulista  - SP, fi lho de José Duarte de Oliveira e de Cicera Maria Duarte. A 
pretendente: ANA LÚCIA GOMES DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão supervisora 
de compras, nascida em Jaboticabal - SP, no dia 22/04/1966, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Orlinda Gomes da Silva.

O pretendente: PEDRO RODRIGUES NETO, estado civil solteiro, profi ssão autôno-
mo, nascido em Araraquara - SP, no dia 19/07/1977, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Rodrigues e de Elisabeth Rocha 
Rodrigues. A pretendente: LARISSA ALINE SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
fi sioterapeuta, nascida em Ivaiporã - PR, no dia 21/09/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Aparecido dos Santos e de Celina 
Matilde Buzato Santos.

O pretendente: ANDRÉ MARCHESIN, estado civil solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 16/02/1987, residente e domiciliado neste sub-
distito, São Paulo - SP, fi lho de João Carlos Marchesin e de Rosa Helena D´Ugo. 
A pretendente: MARIANA DOS SANTOS MACEDO, estado civil solteira, profi ssão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/07/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Tadeu Xavier de Macedo e de Maria 
Aldenoura dos Santos Macedo.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: WILLIAM LEUNAM SILVA, estado civil divorciado, profi ssão consultor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 28/01/1975, residente e domiciliado nesta Capital - SP, 
fi lho de Manuel Pedro Silva e de Josefa Maria Silva. A pretendente: SIMONE NAVILE 
GAVAZZI, estado civil solteira, profi ssão líder de marketing, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 06/07/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Ademar Gavazzi e de Yara Navile Gavazzi.

O pretendente: LUÍS GUILHERME RIVA DOS SANTOS BASSO, estado civil viúvo, profi s-
são analista de planejamento, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/05/1985, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Rocha dos Santos e de Delci 
Salete Riva Rocha. A pretendente: TAMYRES LIMA SABINO, estado civil solteira, profi ssão 
esteticista, nascida em Arapiraca - AL, no dia 28/06/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Sabino da Silva Filho e de Edleuza Lima Sabino.

O pretendente: CARLOS ALBERTO WHITE, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de 
bombeiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/05/1984, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jaime Alberto White e de Yolanda Sampaio White. A 
pretendente: SULAMITA DE ARAUJO COSTA, estado civil solteira, profi ssão garantista, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 12/03/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Luiz da Costa e de Rosa Aparecida de Araujo Costa.

O pretendente: MARCELO CIPULO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão ad-
vogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/12/1971, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ananias Vieira de Almeida e de Gilda de Almeida. A 
pretendente: MAISA DELFINO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 02/08/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Osmundo Monteiro de Oliveira e de Laura Delfi no de Oliveira.

O pretendente: RENATO DE SANTANA TAMURA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 21/10/1986, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Makoto Tamura e de Maria Elizabete de Santana Tamura. A pre-
tendente: KATIA FALCÃO DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 22/07/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de James Ronaldo de Souza e de Maria Inês de Almeida Falcão de Souza.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: UEDSON DE OLIVEIRA JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão consultor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 28/10/1981, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Uedson de Oliveira e de Rosa Valeria de Oliveira. A convivente: 
THAIS HELENA DE OLVEIRA COSTA NADER, estado civil divorciada, profi ssão de-
fensora pública, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/09/1980, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jamil Nader Filho e de Maria Betania Costa 
Nader. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento.
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