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“Não devemos ter 
medo das novas 
ideias. Elas podem 
signifi car a diferença 
entre o triunfo e o 
fracasso”.
Napoleon Hill (1883/1970)
Escritor estadunidense

BOLSAS
O Ibovespa: +0,11% Pontos: 
74.139,72 Máxima de +1,26% : 
74.989 pontos Mínima estável: 
74.056 pontos Volume: 4,66 
bilhões Variação em 2017: 23,1% 
Variação no mês: -0,23% Dow 
Jones: +1,01% (18h35) Pontos: 
23.818,64 Nasdaq: +0,35% 
(18h35) Pontos: 6.902,39 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2126 Venda: R$ 3,2131 
Variação: -0,24% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,28 Venda: R$ 3,38 
Variação: -0,39% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2226 Venda: R$ 
3,2232 Variação: +0,04% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1900 
Venda: R$ 3,3530 Variação: 
-0,42% - Dólar Futuro (dezem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,05% ao 
ano. - Capital de giro, 10,71% ao ano. 
- Hot money, 1,20% ao mês. - CDI, 
7,39% ao ano. - Over a 7,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.294,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,01% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 133,000 
Variação: estável.

bro) Cotação: R$ 3,2140 Variação: 
-0,46% - Euro (18h35) Compra: 
US$ 1,1846  Venda: US$ 1,1848  
Variação: -0,44% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,8050 Venda: R$ 
3,8070 Variação: -0,65% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7400 Ven-
da: R$ 3,9500 Variação: -0,75%.

vespa Futuro: +0,2% Pontos: 
74.500 Máxima (pontos): 75.200 
Mínima (pontos): 74.280. Global 
40 Cotação: 927,245 centavos 
de dólar Variação: +0,61%.

Levantamento coorde-
nado pelo Ministério da 
Saúde indica que 1.496 

cidades brasileiras estão em 
situação de alerta ou de risco 
para surto de dengue, zika e 
chikungunya no próximo ve-
rão. Isso representa 38% do 
total de cidades que fi zeram 
a avaliação, batizada de Le-
vantamento Rápido de Índices 
de Infestação pelo Aedes ae-
gypti (LIRAa). Entre capitais, 
estão em estado de alerta 
Maceió, Manaus, Salvador, 
Vitória, Recife, Natal, Porto 
Velho, Aracajú e São Luis. 
As capitais Belém, Boa Vista, 
Porto Alegre, Florianópolis, 
São Paulo, Campo Grande, 

Saúde alerta: 38% das 
cidades estão em risco para 
dengue, zika e chikungunya

Cuiabá, Brasília e Rio Branco 
não informaram os dados ao 
Ministério da Saúde. 

O armazenamento de água 
em toneis e barris foi o principal 
tipo de criadouro de mosquito 
Aedes aegypti nas regiões 
Nordeste e Centro-Oeste. No 
Norte e Sul o maior número de 
criadouros foi encontrado em 
lixo, como recipientes plásti-
cos, garrafas PET, latas, sucatas 
e entulhos de construção. Na 
região Sudeste predominou os 
depósitos móveis, caracteriza-
dos por vasos/frascos com água 
e pratos.

Até 11 de novembro de 2017, 
foram notifi cados 239.076 ca-
sos prováveis de dengue em 

todo o país, uma redução de 
83,7% em relação ao mesmo 
período de 2016. Na mesma 
data, haviam sido registrados 
184.458 casos prováveis de fe-
bre chikungunya, também uma 
redução de 32,1% em relação 
ao mesmo período do ano pas-
sado. A zika também registrou 
este ano uma queda expressiva 
de número de casos. Foram 
16.870 casos prováveis 92,1% 
em relação a 2016 (214.126).

Estados castigados pela 
epidemia de zika em 2016 e 
que tiveram altos números 
de crianças com microcefalia 
este ano têm um alto índice de 
criadouros de Aedes aegypti, 
o mosquito transmissor de 

No Norte e Sul o maior número de criadouros foi encontrado em recipientes plásticos, sucatas e 

entulhos de construção. Na região Sudeste predominou os depósitos móveis,

caracterizados por vasos/frascos com água e pratos.

dengue, da chikungunya e da 
zika. Das cidades analisadas 
em Pernambuco, por exemplo, 
71,74% apresentaram situação 
de risco e alerta (respectiva-
mente 47,83% e 23,91%) para a 

doença. Na Paraíba, a situação 
é ainda mais grave. Das cidades 
analisadas, 50,67% apresenta-
ram níveis de criadouros que 
indicam estado de alerta e 
24,22% em situação de risco. 

No Estado de São Paulo, 65 
cidades estão em estado de 
alerta. Nenhuma das avaliadas 
está em situação de risco. 
No Rio, 21 cidades estão em 
situação de risco.

A economia brasileira deve 
sair da recessão este ano e 
aumentar o ritmo de cresci-
mento em 2018 e 2019, segundo 
projeções da Organização para 
a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE), di-
vulgadas ontem (28) em Paris. 
A estimativa para a expansão 
do PIB neste ano permaneceu 
em 0,7%. Para 2018, a projeção 
subiu de 1,6% para 1,9%. 

Para a organização, em 2019 
a economia vai crescer mais, 
chegando a 2,3%. Em 2016, a 
economia brasileira registrou 
retração de 3,6%. A OCDE des-
tacou que - depois de oito tri-
mestres consecutivos de queda 
- houve fi nalmente retomada do 
crescimento. “Inicialmente im-
pulsionada pela agricultura, a 
recuperação agora parece cada 
vez mais ampla”, diz o relatório 
de perspectivas econômicas.

Projeções da OCDE indicam 

que economia brasileira 

crescerá 0,7% em 2017

e 1,9% em 2018.

A Fifa lançou ontem (28) o 
pôster para a Copa do Mundo 
de 2018, que será realizada 
na Rússia a partir de junho. O 
desenho, que segue o “cons-
trutivismo russo”, tem como 
destaque a fi gura do ex-goleiro 
Lev Yashin (1929/1990), que 
disputou quatro Mundiais 
(1958, 1962, 1966 e 1970) e 
continua a ser o único goleiro 
da história a ganhar uma “Bola 
de Ouro” como o melhor do 
mundo.

“O pôster ofi cial da Copa 
do Mundo de 2018 é um re-
fl exo verdadeiro da herança 
artística e futebolística russa. 
Nós estamos muito orgulhosos 
dessa bonita representação 
que retrata um ícone impor-
tante e celebra a chegada do 
torneio em solo russo”, disse a 
secretária-geral da Fifa, Fatma 
Samoura, em nota no site da 
entidade. Já o chefe do comitê 
organizado local, Vitaly Mu-
tko, afi rmou que a escolha de 

Pôster da Copa do Mundo de 

2018, na Rússia, traz desenho 

com Lev Yashin.

O procurador do Ministério 
Público Federal e coordenador 
da força-tarefa da Lava-Jato 
em Curitiba, Deltan Dallagnol, 
disse na manhã de ontem (28) 
que “um grande número de 
parlamentares” atua contra o 
aprimoramento das institui-
ções. “Percebemos, quando 
o Congresso, há um ano, 
destruiu, desfi gurou, as dez 
medidas contra a corrupção e 
substituiu por medidas a favor 
da corrupção, que não tem um 
perfi l para aprovar reformas 
anticorrupção”.

O procurador voltou a afi rmar 
que as eleições de 2018 serão a 
“batalha fi nal contra a corrup-
ção”, ao defender a eleição de 
políticos comprometidos com a 
democracia e com a luta contra 
a corrupção, em vez de pessoas 
contra as quais ‘pesam fortes 
evidências de corrupção’. 
“A alternativa é se a maioria 
desse Congresso não aprovar 
reformas anticorrupção, então 
vamos colocar lá pessoas que 
aprovem. Nisso, 2018 repre-
senta um marco”, disse, pon-
derando que há parlamentares 
comprometidos com o combate 
à corrupção.

“Existem, sim, alguns par-
lamentares bons, honestos, 

Procurador do MPF,

Deltan Dallagnol.

Contratos do Fies
Termina amanhã (30) o prazo 

para renovação dos contratos do 
Fundo de Financiamento Estudan-
til (Fies) do segundo semestre. 
Cerca de 1,09 milhão de alunos já 
fi zeram o aditamento, o que repre-
senta 85,1% do total de contratos 
previstos. Quem não renovar o 
contrato dentro do prazo fi cará 
sem o fi nanciamento para este 
semestre.

O ministro do Trabalho, Ro-
naldo Nogueira, disse ontem 
(28) que o Brasil tem cerca 
de 45 milhões de pessoas tra-
balhando na informalidade e 
que a expectativa é que eles 
passem a ter contratos de tra-
balho formais, com a entrada 
em vigor da nova legislação 
trabalhista, que regulamentou 
modalidades de trabalho como 
teletrabalho, jornada parcial e 
trabalho intermitente, quando 
o trabalhador tem mais de um 
contrato de trabalho e recebe 
por hora ou dia trabalhado.

“A legislação não subtraiu 
nenhum direito, ela trará para 
a formalidade esses traba-
lhadores que ofereciam essa 
modalidade de serviço mas 
não tinham nenhum direito 
trabalhista”, disse Nogueira. 
“Certamente, um número ex-
pressivo desse contingente de 
trabalhadores serão absorvidos 
por essa modalidade de contra-
to de trabalho”. Entretanto, a 
reforma trouxe a possibilidade 
de o empregado receber va-
lor mensal inferior ao salário 
mínimo, tema que está sendo 
questionado no STF, que alega 
violação ao direito ao salário 
mínimo e grave fl exibilização 
do princípio protetor, que rege 
do direito do trabalho.

Segundo Nogueira, o traba-

Ministro do Trabalho, Ronaldo 

Nogueira, no programa Por 

Dentro do Governo,

da TV NBR.

Gadelha antecipa 
saída do INSS 

Brasília - Temendo desgaste 
eleitoral com a reforma da Pre-
vidência, o presidente do INSS, 
Leonardo Gadelha, decidiu 
antecipar sua saída do governo. 
O executivo, à frente do órgão 
desde julho de 2016, deve ser 
exonerado do cargo, a pedido, 
hoje (29). No lugar dele, deve 
ser nomeado Francisco Paulo 
Soares Lopes, atualmente 
assessor da Presidência da 
Dataprev. 

Gadelha já tinha dito a alia-
dos que deixaria o cargo para 
disputar uma vaga de deputado 
federal nas eleições de 2018. 
Pela legislação, ele só preci-
saria deixar o posto em abril. 
No entanto, decidiu antecipar 
a saída para evitar desgaste 
com a reforma. Ele tinha sido 
indicado para o cargo pelo lí-
der do governo no Congresso, 
deputado André Moura (PSC-
-SE), também responsável 
pela indicação do substituto 
de Gadelha (AE).

Brasília - O líder do PSDB na 
Câmara, deputado Ricardo Tri-
poli (SP), afi rmou ontem (28), 
que o partido vai apresentar su-
gestões de mudanças no texto 
da reforma da Previdência. Se 
elas forem aceitas pelo relator, 
deputado Arthur Oliveira Maia 
(PPS-BA), o número de votos 
favoráveis à reforma na banca-
da ampliará “muito”. 

“O PSDB estará prepara-
do para dar sua contribui-
ção, desde que boa parcela 
da sociedade brasileira seja 
atendida”, declarou Tripoli. 
O parlamentar afi rmou que 
a reforma da Previdência “é 
fundamental e importante”, 
embora, na avaliação dele, o 
governo Temer tenha demo-
rado a propor a matéria.

Tripoli disse que há um “início 
de negociação” entre o PSDB 
e o relator sobre mudanças. 
Segundo ele, o item mais 
importante defendido pela 
bancada é o benefício integral 
na aposentadoria por invalidez 
permanente, independente do 
lugar onde o problema ocorreu. 
A proposta do governo é para 
que o benefício só seja integral 
se o benefi ciário sofrer um 
acidente no local de trabalho. 

Líder do PSDB na Câmara, 

deputado Ricardo Tripoli.
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Divulgação

OCDE diz que economia brasileira 
deve crescer 1,9% em 2018

suporte à recuperação dos 
investimentos. “O crédito para 
as empresas continua a cair, e 
o desemprego começou a dimi-
nuir”, diz o relatório. A OCDE 
afi rma ainda que a reforma da 
Previdência é crucial para asse-
gurar o cumprimento da regra 
do teto dos gastos públicos e 
promover a sustentabilidade 
fi scal.

A projeção da OCDE para 
o crescimento da economia 
mundial é de 3,6% este ano, 
com aumento para 3,7% em 
2018 e leve redução para 3,6% 
em 2019.

No relatório, a organiza-
ção salienta que a economia 
mundial se fortaleceu, com 
estímulos monetários e fi scais 
sustentando uma melhoria 
ampla e sincronizada das taxas 
de crescimento na maioria dos 
países (ABr).

Para a OCDE, a expectativa 
é que o crescimento se intensi-
fi que, embora a confi ança seja 
sensível à evolução política. A 
organização também destaca 
que a inflação está abaixo 
da meta, que tem centro em 
4,5%. Isso permite taxas de 
juros menores, o que vai dar 

Fifa lança pôster da Copa 

Yashin, “um símbolo do futebol 
russo”, “se tornará um dos mais 
memoráveis símbolos da Copa 
do Mundo”.

O anúncio do pôster ocorre dias 
antes do sorteio dos grupos da 
Copa do Mundo, marcado para 
esta sexta-feira (1º) - (ANSA).

Reforma ‘pode tirar’ 45 
milhões da informalidade

lhador que hoje exerce essa 
atividade terá mais de um 
contrato de trabalho e poderá 
receber, no conjunto, uma re-
muneração muito maior que o 
salário mínimo. “No somatório 
das horas trabalhadas certa-
mente será mais vantajoso 
para o trabalhador. E ele terá 
os direitos trabalhistas que os 
demais trabalhadores podem 
contar, adicional de férias, 13º 
salário, fundo de garantia e 
contribuição para a aposenta-
doria”, disse,  durante o progra-
ma Por Dentro do Governo, da 
TV NBR (ABr).

Congresso ‘não tem 
perfi l’ para aprovar 

reformas anticorrupção

e comprometidos com a luta 
contra a corrupção, mas temos 
visto a evidência de um gran-
de número de parlamentares 
que trabalham em um sentido 
oposto ao aprimoramento das 
instituições”. O procurador 
usou como exemplo a discussão 
da reforma política e criticou o 
encaminhamento do debate no 
Congresso, que, na sua visão, 
preocupou-se apenas com as 
formas de arrecadar dinheiro 
para a campanha eleitoral.

Dallagnol comentou o caso 
específi co do Rio de Janeiro 
e disse que, no estado, a “cor-
rupção se tornou palpável em 
sofrimento humano” (ABr).

PSDB vai apresentar 
sugestões de mudanças 

na Previdência

O líder do PSDB também 
defendeu mudança na regra de 
transição para idade mínima, 
tanto para servidores quanto 
para os trabalhadores em geral. 
O tucano, porém, não detalhou 
qual a sugestão da bancada. 
Pela proposta do governo, 
trabalhadores em gerais terão 
de cumprir uma transição de 
20 anos até que a idade míni-
ma de 65 anos (homens) e 62 
anos (mulheres) passe a valer. 
Tripoli avaliou que, embora 
o calendário seja apertado, é 
possível votar os dois turnos 
da reforma da Previdência na 
Câmara ainda este ano (AE).
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OPINIÃO
Arte, fé e sociedade: 

muito além da inimizade
O diálogo entre fé e 

arte nem sempre foi 

possível. Na história 

do monoteísmo houve 

ruptura e suspeita

Judeus, cristãos e muçul-
manos viam na arte pagã 
apenas idolatria e imora-

lidade. Afi nal, Deus proibiu 
imagens de escultura (Êx 20.4-
5) no culto. O mandamento 
foi seguido pelos judeus. No 
cristianismo a tendência pros-
seguiu, sob alguma controvér-
sia. No islamismo a proibição 
permaneceu.

Mas, a leitura unilateral não 
subsiste. 

O Deus que proíbe imagens 
de escultura ordena a arte do 
tabernáculo (Êxodo 25-40), a 
confecção de dois querubins 
(Êx 25.18) e uma serpente 
de bronze (Nm 21.8,9). Não 
havia problema na arte, mas 
na idolatria em si; afi nal, Deus 
criou tudo bom/belo (hebraico: 
tôv). Mas, afi nal, o que é o 
belo? O que caracteriza uma 
obra de arte? Que critérios 
devem defi ni-la? Quem já não 
se perguntou que amplitude 
há nesses critérios numa ex-
posição?  

Uma das primeiras teorias 
é a da arte como imitação 
(mimética). Platão foi seu 
pioneiro. Aristóteles também 
seguiu a hipótese mimética, 
considerando que o belo apela 
para o cognitivo, despertando 
prazer. Essa perspectiva levou 
fi lósofos clássicos, gregos e 
medievais, a ver finalidade 
pedagógica na arte, aliada da 
educação. Na modernidade 
(séc.17), G. Vico e G. Hegel 
viam a fi nalidade metafísica da 
arte. Para Hegel, pela arte se 
conhece a natureza profunda 
das coisas. A obra artística 
é manifestação concreta do 
Absoluto. 

No século 19, a arte adquire 
novo perfi l: é expressão de 
sentimentos e fantasias. É 
parte integral da manifestação 
de nossas capacidades não-
-racionais. Immanuel Kant, por 
exemplo, via na arte a possível 
captação do universal, que se 
exprime no particular; para 
Kant é a expressão do “númeno 
no fenômeno”. Assim, o prazer 

estético traria harmonia entre 
as faculdades opostas dos sen-
tidos e do intelecto.

Hoje, o enfoque estético é 
a valorização da expressão 
individual, da criatividade e 
da originalidade. O artista não 
imita, não pretende comunicar 
realidades superiores; cria o 
novo. É o triunfo da expressão 
pessoal. A partir desse prisma, 
a arte é autônoma. Sua fi na-
lidade é a própria arte. Vale 
a manifestação do artista. A 
avaliação de conteúdo, ética-
-pedagógica, é descartada, 
ainda que se fale de arte “po-
liticamente incorreta”. Essa 
forma de pensar sugere que 
a arte é amoral, independe 
da ética.

É aceitável que uma obra de 
arte seja avaliada mormente 
por seu aspecto estético. 
Todavia, é impossível isolar a 
arte da vida. O artista não está 
acima do bem e do mal. Não é 
um sacerdote inquestionável, 
“um ser superior”. Afi nal, a 
arte envolve expressão de 
ideias. Apreciaremos um fi lme 
nazista em nome da liberdade 
artística? Vamos incitar o ódio 
racial? Prestigiar a pedofi lia? 
Achincalhar objetos religiosos? 
É preciso ser coerente. Fatores 
políticos e econômicos defi nem 
muito da “liberdade artística” 
atual. Ninguém avalia uma obra 
de arte apenas esteticamente, 
pois ela promove ideias.

Não se pode esquecer a gran-
de lição da época do nazismo. 
O movimento racista foi fruto 
de uma obsessão estética de 
um artista frustrado: Adolf 
Hitler. O documentário de 
Peter Cohen Arquitetura da 
Destruição é útil para entender 
os desdobramentos do “sonho 
estético” que se tornou o 
maior pesadelo humanitário da 
história. Portanto, imunidade 
absoluta do artista é absurdo. 
Somos ao mesmo tempo um 
ser moral, religioso, estético, 
metafísico etc. 

A arte deve ser benéfi ca à 
sociedade. Precisa dialogar 
com a fé e a ética; só assim 
teremos uma boa estética, para 
além da inimizade.

(*) - É pastor, teólogo e hebraísta da 
Igreja Batista Nações Unidas

de São Paulo.

Luiz Sayão (*)
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Arcebispo 
confi rma 
que Harry e 
Meghan se 
casarão na 
igreja

O arcebispo de Canterbur-
ry, líder da Igreja Anglicana, 
Justin Welby, confi rmou que o 
príncipe Harry e a atriz norte-
-americana Meghan Markle irão 
“abençoar seu casamento pe-
rante Deus”. O anúncio ocorre 
porque Markle é divorciada e 
tem raízes católicas, dado que 
seu pai segue a religião e chegou 
a colocar a então criança para 
estudar em um colégio católico 
norte-americano. Além disso, o 
casamento entre um membro 
da família real e uma pessoa 
divorciada é bem aceita, de 
fato, pela primeira vez. 

Ao longo dos séculos de 
monarquia, um membro da 
realeza precisaria renunciar ao 
seu título caso quisesse casar 
com alguém separado e/ou di-
vorciado. Agora, só faltam saber 
os detalhes do casamento e da 
data escolhida pelos noivos, 
já que o comunicado ofi cial 
do matrimônio, divulgado na 
segunda-feira (27), informava 
que a cerimônia seria na “pri-
mavera de 2018”, ou seja, entre 
março e junho do ano que vem.

Hoje, foi a vez da duquesa de 
Cambridge e cunhada de Harry, 
Kate Middleton, parabenizar o 
casal. “Eu e William estamos 
absolutamente elétricos com 
o casamento. É um momento 
feliz para qualquer casal e nós 
desejamos o melhor para eles”, 
disse a duquesa antes de parti-
cipar de um evento. Kate, que 
está grávida do terceiro fi lho, 
deve ter o bebê bem na época 
do casamento, no mês de abril, 
segundo as previsões (ANSA).

Ao lembrar o primeiro ani-
versário do acidente aéreo 
que dizimou a delegação da 
Chapecoense, o clube de San-
ta Catarina lançou um portal 
para homenagear as vítimas da 
tragédia de Medellín. Chama-
da “Pra Sempre Chape”, a pá-
gina permite que torcedores e 
fãs compartilhem mensagens, 
fotos e vídeos em memória dos 
que perderam a vida na noite 
de 28 de novembro de 2016, 
pelo horário colombiano, e 
madrugada do dia 29 no Brasil.

“Eternizar momentos e lem-
branças. Por tudo que repre-
sentaram como pessoas, pais, 
irmãos, maridos, amigos, atle-
tas e torcedores. Por serem 
parte da nossa história. Por 
terem nos dado tantas alegrias 
e orgulho. A saudade de vocês 
jamais deixará de existir, mas 
[vocês] estarão, sempre, vivos 
em nossas mentes e em nossos 
corações. Obrigado por tudo”, 
diz a mensagem escrita pelo 
clube no portal.

O acidente ocorreu perto do 
Aeroporto de Medellín, onde 
a Chapecoense disputaria a 

Tributo em Chapecó relembra vítimas de acidente aéreo,

em abril de 2017.

O mês de outubro de 2017 foi 
extremamente seco e excepcio-
nalmente quente em Portugal. 
De acordo com o Instituto Por-
tuguês do Mar e da Atmosfera 
(IPMA), foi o mês de outubro 
mais quente dos últimos 87 anos 
(desde 1931), com a média da 
temperatura do ar cerca de 3°C 
acima do valor normal.

Amédia da temperatura má-
xima foi a mais alta desde o ano 
de 1931, cerca de 5°C acima do 
valor normal. Já a temperatura 
mínima teve uma média supe-
rior ao normal em cerca de 1°C. 
Em outubro ocorreram duas 
ondas de calor que abrangeram 
grande parte do território do 
continente, com exceção das 
regiões do litoral. A primeira 
onda de calor, entre os dias 1º 
e 16, foi uma das mais longas 
registradas no mês de outubro.

Em relação às chuvas, o mês 
de outubro classifi cou-se como 
extremamente seco, com 30 % 
do valor normal. Este mês foi o 
mais seco dos últimos 20 anos.

Além do calor, a seca atinge 100% do território

continental do país.

Por sua vez, Francisco pe-
diu o respeito a todas as 
etnias e religiões do país.

Segundo a representante 
do governo, os “desafi os” que 
seu país tem pela frente “para 
proteger os direitos, perseguir 
a a tolerância e assegurar a 
segurança de todos”, incluindo 
também a questão do estado de 
Rakhine, onde há a grave crise 
com os muçulmanos rohingyas, 
“nos pedem força, paciência 
e coragem”. Por conta disso, 
ela agradeceu Jorge Mario 
Bergoglio por estar entre “os 
bons amigos que desejam ver 
o sucesso de nosso esforço”.

Já o Papa pediu “tolerância, 
unidade e perdão” para “curar 
as feridas e construir um novo 
país”. “O árduo processo de 
construção da paz e da recon-
ciliação nacional pode avançar 
apenas através do empenho pela 
justiça e o respeito aos direitos 
humanos”, disse o líder religio-
so ao afi rmar que fazer justiça 
“é a vontade de reconhecer a 

Com Nobel da Paz, Papa cobra respeito aos direitos humanos.
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Com Nobel da Paz, Papa cobra 
respeito aos direitos humanos

O papa Francisco se reuniu ontem (28) com a Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, em Myanmar e ouviu 
elogios da “líder de fato” do país por sua ajuda nas questões de tolerância e de respeito
aos direitos humanos

líderes, Papa e Aung San Suu 
Kyi se reuniram a portas fecha-
das por 23 minutos. Entre os 
temas abordados, a crise dos 
rohingyas foi uma das pautas, 
bem como a reconstrução do 
governo após décadas de dita-
dura militar. Apesar do clima 
amistoso mostrado pelos dois, 
a Nobel da Paz é duramente 
criticada por conta da sua ges-
tão na crise com os rohingyas. 

A ONU, e até mesmo os Estados 
Unidos, acusaram o país de estar 
fazendo “uma limpeza étnica clás-
sica” e condenaram a atuação de 
Aung San Suu Kyi, que nada fez 
pela população. Após meses de 
fuga, ela chegou a visitar Rakhi-
ne, no início de novembro, mas 
a etnia já está reduzida a poucas 
milhares de pessoas. Na semana 
passada, antes da visita do Papa, 
Myanmar fechou um acordo 
com Bangladesh para permitir 
o retorno de quem fugiu, mas 
as ONGs temem que não exista 
condições de segurança para toda 
a população (ANSA).

qualquer um os seus direitos”.
Conforme foi orientado, 

Bergoglio não usou o termo 
“rohingya” em sua fala. Apesar 
da minoria muçulmana que 
é perseguida no país ser co-
nhecida assim mundialmente, 
o governo de Myanmar usa o 
termo “bengalis de Rakhine”.

Em seu discurso de cerca 
de 15 minutos, Francisco ain-
da afi rmou que as “religiões 
podem desenvolver um papel 
signifi cativo na cura das feridas 
emotivas, espirituais e psico-
lógicas daqueles que sofreram 
nos anos de confl ito”.

Antes dos discursos dos dois 

Chapecoense lança portal para 
homenagear vítimas de tragédia

fi nal da Copa Sul-Americana 
contra o Atlético Nacional, e 
matou 71 pessoas, incluindo 
19 jogadores, o técnico Caio 
Júnior, dirigentes, jornalistas 
e sete tripulantes. O avião 
pertencia à Lamia, companhia 
aérea fundada em 2009, na 
Venezuela, mas que começou 
a operar apenas em 2014 e que 
pouco depois transferiu sua 
sede para a Bolívia. 

Sua especialidade eram voos 

fretados para times de futebol 
da América Latina, já que ofe-
recia fl exibilidade para pousar 
em aeroportos remotos. A 
aeronave que caiu com a dele-
gação da Chape era a única de 
sua frota em condições de voar. 
A causa do acidente foi falta 
de combustível. No entanto, 
as autoridades de Bolívia e Ve-
nezuela ainda investigam para 
descobrir o real proprietário da 
Lamia (ANSA).

Portugal teve o outubro mais 
quente dos últimos 87 anos

De acordo com o índice me-
teorológico de seca - PDSI, no 
fi nal do mês de outubro, todo 
o território de Portugal conti-
nental estava em situação de 
seca severa (que atingiu 24,8% 
da área) e extrema (75,2%) .

Ontem (28) , cinco distritos 
portugueses entraram em aler-
ta amarelo devido à previsão 

de períodos de chuvas fortes e 
trovoadas em alguns locais. O 
aviso amarelo é emitido pelo 
IPMA sempre que há situação 
de risco para determinadas ati-
vidades dependentes da situa-
ção meteorológica. Os distritos 
de Évora, Faro, Setúbal, Lisboa 
e Beja estarão sob aviso amarelo 
desde as 15h de ontem (ABr).

São Paulo - O governador Ge-
raldo Alckmin afi rmou ontem 
(28), que a decisão de assumir 
a presidência do PSDB foi feita 
após um pedido do ex-pre-
sidente, Fernando Henrique 
Cardoso. O governador falou 
que a presidência do partido 
só será decidida em encontro 
no dia 9 de dezembro e que 
aceitará comandar a sigla "para 
promover a união e fortalecer o 
PSDB para ser um forte instru-
mento de mudança do Brasil". 
Nesse caso, diz o governador, 
"é lógico, é meu dever ajudar".

O governador negou ter con-
versado com o senador Aécio 
Neves sobre a presidência do 
PSDB. Sobre a reforma tribu-
tária, Alckmin disse ser a favor 
da medida. "Temos um modelo 
tributário complexo, que tem 
um custo muito elevado para 
as empresas e os contribuin-
tes. Devemos simplifi car esse 
modelo, desburocratizar".

Durante visita a Ribeirão 
Preto ontem, o governador en-
frentou um protesto no Hospital 
das Clínicas. Os manifestantes, 
cerca de 20 e muitos deles fun-
cionários da própria instituição, 
portavam cartazes e fi zeram 
muito barulho. Aos gritos de 

Assumir a presidência 
do PSDB foi 'um 
pedido' de FHC

"golpista", eles reclamavam de 
problemas na saúde pública, 
falta de reajuste para os profes-
sores e o vale-alimentação de 
R$ 8 dos servidores do Estado, 
valor que consideram baixo.

O governador tentou de-
monstrar tranquilidade com o 
protesto. "Já estou acostumado, 
desde a época do Mário Covas 
isso sempre acontece", disse. 
Para completar em seguida. "A 
gente tem de ter paciência". Ele 
falou ainda que tem uma boa 
notícia para a categoria. "Nós 
vamos antecipar o pagamento 
do 13º salário, vai ser pago dia 
15", explicou. "E estamos estu-
dando sim, reajuste de salário e 
do vale refeição", fi nalizou (AE).

Governador Geraldo Alckmin
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A - Bolsas para Brasileiros
A Marshall School of Business da University of Southern California (USC) 
está oferecendo três bolsas exclusivas para brasileiros interessados em 
cursar o seu programa de MBA em negócios internacionais em 2018. 
Pankaj Bhushan, diretor do IBEAR MBA, e Marcus Costa, diretor do 
escritório da USC no Brasil, participam de uma info session online no 
dia 11 de dezembro, às 19h, para que os candidatos tirem suas dúvidas 
sobre o processo seletivo. As vagas são limitadas. Para se inscrever, os 
interessados precisam se cadastrar no link (goo.gl/onT93W).

B - Ministro na AASP 
O ministro do STF, Alexandre de Moraes, estará na Associação dos Advo-
gados de São Paulo, no próximo dia 4 (segunda-feira), às 14h. Participa 
do IV Colóquio sobre o Supremo Tribunal Federal. O evento é uma pro-
moção da AASP e do Instituto Victor Nunes Leal (IVNL). A solenidade 
contará com a presença dos presidentes de ambas as entidades Marcelo 
Vieira von Adamek (AASP) e Sepúlveda Pertence (ministro aposentado 
do STF e presidente do IVNL). Será realizado o painel “Crimes e penas 
na jurisprudência do STF”. Na sequência: “Julgamentos históricos e a 
construção do Estado Constitucional de Direito”. Mais informações: tel. 
(11) 3291-9200 ou (www.aasp.org.br/eventos).

C - Manufatura Avançada
No próximo dia 5, às 14h30, no Teatro do Sesi (Av. Paulista, 1313), 
acontece o 1º Congresso Brasileiro de Manufatura Avançada, evento 
promovido pela Fiesp, cujo tema será: ‘Como o Brasil pode construir 
vantagem competitiva no contexto da Manufatura Avançada e Indústria 
4.0?’. O economista Milton Luiz de Melo Santos, presidente da Desenvolve 
SP, será um dos painelistas   para abordar as principais tendências da 
quarta revolução industrial no país e no mundo. Santos falará sobre os 
impactos e desafi os dessa nova era na economia e como as empresas 
podem aproveitar as oportunidades que o momento oferece. Informações 
e Inscrições no site: (https://goo.gl/Ezt5Qq).

D - Business Innovation 
Estão abertas as inscrições para a formação de novas turmas do curso 
de especialização Master in Business Innovation ofertado pela UFSCar. 
Além da turma em Sorocaba, a Universidade ampliou a oferta para a 
formação de uma turma na cidade de São Paulo, em parceria com a 

empresa Impact Hub. As disciplinas do curso incluem Empreendedo-
rismo e Criação de Novos Negócios; Liderança e Relação Interpessoal; 
Inteligência Competitiva; e Sustentabilidade e Biomimética, entre 
outras. Podem se inscrever candidatos com formação universitária que 
já ocupem ou estejam se preparando para ocupar funções relacionadas 
à gestão da inovação em empresas, organizações públicas ou privadas. 
Mais informações (contato@mbiufscar.com), tel. (15) 3229-6003 ou no 
site: (http://mbiufscar.com).

E - Capacitação Profi ssional
Iniciativas como o programa de capacitação profi ssional oferecido pelo 
PROA, Ong referência nacional em educação voltada ao mercado de 
trabalho, estão ganhando destaque como o caminho para mudar uma 
trajetória previamente traçada que muitos jovens seguem por falta de 
oportunidades. Anualmente, a Ong capacita mais de 400 jovens. Os 
alunos são estimulados a desenvolverem competências técnicas e com-
portamentais, com atividades práticas que mostram os desafi os que ele 
pode enfrentar no mercado de trabalho. Após formados, os jovens são 
encaminhados para oportunidades de trabalho em empresas parceiras. 
Para participar, é necessário ter idade entre 17 e 19 anos, ter estudado 
na rede pública e ter renda de até um salário mínimo e meio por pessoa. 
Inscrições: (www.proa.org.br).

F - Startup Day
Acontece no dia 6 de dezembro o 1º encontro do AHK Startup Day, 
iniciativa lançada recentemente pela Câmara Brasil-Alemanha. A oca-
sião terá como tema central a Indústria 4.0 e a relação entre startups 
e empresas já estabelecidas no campo da 4ª Revolução Industrial. O 
encontro faz parte do fórum temático AHK Startup Day, que tem como 
objetivo aumentar a visibilidade das startups perante as empresas e 
promover o engajamento entre essas instituições. Startups interessa-
das em participar como startup âncora, poderão fazer a sua inscrição 
preenchendo o formulário disponível em: (http://bit.ly/2z8wH4H). Os 
interessados em participar do encontro podem fazer sua inscrição pelo 
link: (http://bit.ly/2yCp4Y5).

G - Cultura de Startup
Autonomia, oportunidade real de crescimento, espírito empreende-
dor, locais para descanso, com videogames, e espaços integrados, que 
favorecem o compartilhamento de conhecimento, além de bebidas e 

comidas à vontade são algumas das características do iFood. A empresa 
brasileira de seis anos é bem avaliada na plataforma Love Mondays pelos 
colaboradores e acaba de ganhar dois prêmios Great Place To Work. 
Com mais de 600 colaboradores e registrando um crescimento médio 
de 120% ao ano, o iFood mantém essa cultura de startup e não para de 
contratar. Mais de 100 vagas estão abertas e as candidaturas podem ser 
feitas pelo site (https://www.ifood.delivery/br/carreiras).

H - Natal Solidário
A Epiphanie, marca de joias da designer Carol Keutenedjian e uma 
das precursoras da joalheria prêt-à-porter no Brasil, traz como dica de 
presentes de Natal a coleção Intensidade, parte do projeto homônimo 
da label, o primeiro com cunho social e criado para a cada temporada 
fechar parcerias com diferentes instituições. A primeira coleção cápsula 
é composta por nove peças em edição limitada e tem 50 % do lucro das 
vendas revertidas para ONG ‘Love Together Brasil’, que ajuda a levar água 
para o sertão nordestino por meio da construção de poços artesianos e 
50% do lucro da venda da linha será revertido para a instituição. Saiba 
mais em: (www.epiphanie.com.br).

I - Culinária Natalina 
O Instituto Gourmet promove no sábado (2) a partir das 10h, um workshop 
gratuito de biscoitos, doces e salgados natalinos na R.Voluntário Delmiro 
Sampaio, 22, Santo Amaro. A rede, especializada em gastronomia, dis-
ponibiliza cursos profi ssionalizantes de culinária que unem a praticidade 
da cozinha com a arte de cozinhar e é destinada aos interessados em 
ingressar profi ssionalmente na área gastronômica e aqueles que querem 
aprender um novo hobby. Seu diferencial é formar profi ssionais com 
cursos de qualidade a preços acessíveis. No total, são oito cursos ofe-
recidos. Mais informações e inscrições (gratuitas), tel. (11) 2597-9295. 
Site: (http://instituto  gourmet.com/).

J - Campus Party Brasil 
Estudantes universitários, alunos de cursos técnicos do ensino médio e 
recém-formados de todo o país tem espaço garantido para mostrar seu 
talento e criatividade na 11ª edição da Campus Party Brasil. Acontece 
entre os dias 30 de janeiro e 4 de fevereiro de 2018, no Anhembi. Os 
projetos  selecionados para a Campus Future serão divulgados e expostos 
na área gratuita aberta ao público, denominada Open Campus, por onde 
devem passar mais de 100 mil pessoas. A participação dos estudantes é 
voluntária e não tem custos. A seleção dos projetos inscritos será feita por 
uma comissão julgadora composta pelos curadores de conteúdo e levará 
em conta aspectos como o uso de tecnologia, inovação, criatividade e im-
pacto social. Saiba mais: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-
-Gwvtb5PhO8iQTZ7fyqv6YDPIpI0gNpOS6LIRbRMdjGMJzw/viewform).
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Exportar é preciso!
O setor precisa estar 

preparado para 

usufruir, ao máximo, da 

desoneração de impostos

O crescimento das ex-
portações de veículos 
compensou parte da 

queda do mercado interno, 
impactado pela crise do País 
e, ainda contribuiu para re-
duzir os níveis de ociosidade 
no setor, garantindo trabalho 
e preservando empregos. As 
exportações aumentaram 
55,7% em relação aos nove 
meses de 2016. Foram 566.266 
veículos embarcados contra as 
363.684 no mesmo período do 
ano anterior. 

Para 2017, a meta é exportar 
745 mil veículos, segundo a An-
favea. O que o setor aprendeu 
com isso é que as exportações 
não podem parar de crescer. É 
vital para o País e para as em-
presas continuar priorizando 
o comércio exterior, mesmo 
quando o mercado interno 
voltar a crescer. 

As exportações, menos re-
féns das inconstâncias locais, 
são um caminho “saudável” 
para reduzir o “Custo-Brasil”, 
assegurar empregos, aumentar 
a competitividade e a quali-
dade do produto nacional por 
um caminho já conhecido pelo 
setor: o uso correto dos bene-
fícios concedidos pelo governo 
às empresas. Isso desonera 
tributos e ainda pode trazer 
“dinheiro novo” para quem 
exporta.

Um exemplo disso é o bene-
fício gerado pelo Drawback, na 
modalidade Isenção. Mesmo 
quando houver a retomada 
do mercado interno, é possí-
vel aproveitar os benefícios 
gerados pela exportação para 

isentar impostos para insumos 
que serão utilizados no merca-
do nacional. É um estoque de 
benefícios de quem exportou 
para reduzir a carga tributária 
e repor seus estoques.

O benefício que a empresa 
não solicitou fi ca no seu esto-
que e pode ser utilizado para 
repor um insumo importado 
sem tributos mesmo para uso 
nacional. É uma forma de usar 
os créditos das exportações 
feitas hoje para isentar im-
portações futuras da cadeia 
de fornecimento por até dois 
anos.

O setor precisa estar prepa-
rado para usufruir, ao máximo, 
da desoneração de impostos. 

Para estar em dia, as empre-
sas já precisam ter implantado 
as operações de Recof-Sped, 
assim vão conseguir reduzir ou 
isentar a carga tributária. Em 
paralelo, precisam trabalhar o 
Drawback Intermediário, para 
se aproveitar da importação 
dos insumos na cadeia de for-
necimento.

Reintegra, Drawback, Recof, 
ou ainda a combinação de mais 
de um benefício, a partir uma 
análise especializada, podem 
proporcionar uma redução de 
até 14% dos tributos para as 
exportadoras. Isso causa um 
impacto altamente positivo nos 
custos de produção.

O aumento das vendas para 
os mercados externos é a gran-
de oportunidade da indústria. 
Exportar com lucro é possível 
e necessário para reduzir o 
custo- Brasil. É uma lição que 
a crise ensinou. 

É um caminho sem volta. 
Ainda bem!

(*) - É vice-presidente da Becomex 
(www.becomex.com.br). 

Rogério Borili (*)

Apesar das difi culdades en-
frentadas para a recuperação da 
atividade, o índice de confi ança 
do empresário da indústria da 
construção alcançou 54,4 pontos 
em novembro. O indicador está 
acima da média histórica de 52,7 
pontos e é o maior registrado 
desde fevereiro de 2014, informa 
a Sondagem Indústria da Cons-
trução, divulgada ontem (28), 
pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). 

O aumento da confi ança em 
novembro é explicado pelo cres-
cimento do índice de Condições 
Atuais, que fi cou em 47,8 pontos, 
um aumento de 1,7 ponto em 
relação ao mês anterior. Como o 
índice mantém-se abaixo da linha 

divisória de 50 pontos, o índice 
mostra que os empresários ainda 
percebem piora das condições 
correntes de negócio, mas a ava-
liação dos empresários sobre as 
condições é menos negativa que 
em outubro. 

A baixa propensão para o 
investimento é um dos refl exos 
das difi culdades enfrentadas pelo 
setor. Embora estejam melhores 
do que em 2016, os indicadores 
relacionados ao desempenho da 
indústria da construção ainda 
mostram queda da atividade e do 
emprego, diz a pesquisa. O indica-
dor de nível de atividade alcançou 
46,9 pontos em outubro e está 
6,9 pontos acima do registrado 
no mesmo mês do ano passado.

A recuperação da renda contribuiu para a redução da 

inadimplência.

O percentual de devoluções 
de cheques pela segunda vez 
por insufi ciência de fundos no 
mês de outubro foi de 1,8% em 
relação ao total de cheques 
compensados, segundo o 
Indicador Serasa Experian de 
Cheques Sem Fundos. O per-
centual sofreu queda em rela-
ção ao mesmo período do ano 
anterior, quando registrou-se 
2,52% de devoluções. Para o 
mês de outubro, o percentual 
é o menor desde 2010, quando 
o número era de 1,56%. 

No acumulado do ano, de 
janeiro a outubro, a porcen-
tagem de cheques devolvi-
dos no país, em relação aos 
compensados, foi de 2,01%, 
menor que a devolução de 
2,36% registrada no mesmo 
período de 2016. É o menor 
número para o período desde 
2013, quando o percentual 
também foi de 2,01%. Em 
outubro, foram 761.812 che-
ques devolvidos e 42.335.890 

Número de empresas 
inadimplentes cresceu 
3,60% em outubro

O número de empresas com 
contas em atraso e registradas nos 
cadastros de devedores cresceu 
3,60% em outubro na comparação 
com o mesmo mês do ano passado 
– quando a variação havia sido de 
7,27%. Na passagem de setembro 
para outubro de 2017, sem ajuste 
sazonal, houve leve crescimento de 
0,82%. Os dados são do Indicador 
de Inadimplência Pessoa Jurídica 
calculado pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) e pela Con-
federação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL).

“Essa desaceleração do aumento 
da inadimplência das empresas 
ocorre mesmo em meio à crise 
econômica e refl ete o ambiente 
de maior restrição ao crédito e 
menor propensão a investir, que 
trazem redução do endividamen-
to”, afi rma o presidente do SPC 
Brasil, Roque Pellizzaro. “Para os 
próximos meses, espera-se que 
atividade econômica siga uma lenta 
recuperação, e que os empresários 
permaneçam cautelosos devido ao 
cenário de grande incerteza política 
e econômica, o que deve manter o 
crescimento da inadimplência das 
empresas limitado”.

Outro indicador também mensu-
rado é o de dívidas em atraso. Neste 
caso, o crescimento foi de 1,53% 
na comparação anual. Seguindo a 
mesma tendência que o número de 
empresas devedoras, o resultado 
de setembro permanece em nível 
baixo em comparação à média 
histórica (9,39%). Na comparação 
mensal, na passagem de setembro 
para outubro, a variação positiva foi 
de 0,59% (SPC/CNDL).

As autorizações temporárias são as mais procuradas pelos 

profi ssionais estrangeiros.

Os dados fazem parte do 
relatório elaborado pela 
Coordenação Geral de Imi-

gração (CGig). As autorizações do 
primeiro semestre foram 2.440 
inferiores ao mesmo período de 
2016 que fechou em 14.438 auto-
rizações. O ministro do Trabalho, 
Ronaldo Nogueira, explica que 
essa diferença já era esperada. 

“No passado, tivemos a 
Olimpíada, um evento interna-
cional grandioso que demanda 
muita mão de obra tanto de 
esportistas, de suas equipes de 
trabalho e de voluntários inter-
nacionais”, observou o ministro. 
O coordenador da CGig, Hugo 
Gallo, explica que para que o 
estrangeiro exerça alguma ati-
vidade laboral no Brasil é obri-
gatória a autorização. E ele pode 
obter mais de uma autorização. 
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Quase 12 mil autorizações 
de trabalho para 

estrangeiros no 1º semestre
O Ministério do Trabalho (MTb) concedeu 11.998 autorizações de trabalho temporário ou permanente 
para estrangeiros no país entre janeiro a junho de 2017

As autorizações temporárias 
são as mais procuradas pelos pro-
fi ssionais estrangeiros. De janeiro 
a junho, foram 11.483 documen-
tos expedidos nessa modalidade 
e 515 permanentes.  Foram 
2.170 documentos emitidos para 
pessoas originadas dos Estados 
Unidos. Filipinas vem logo em 
seguida com 1.224 autorizações 
neste semestre contra 1.437 no 
ano anterior. Já os chineses são 
os terceiros que mais procu-
raram o Brasil para trabalhar, 
tiveram 799 autorizações. Rio 
de Janeiro é o estado brasileiro 
que mais demanda pela mão de 
obra estrangeira. Foram 5.325 
autorizações para estrangeiros 
no segundo semestre no estado. 
São Paulo, em segundo, recebeu 
4.634. E o Espírito Santo, vem 
atrás, com 279 (MTb).

“A maioria das autorizações foi 
para profi ssionais das ciências 
e das artes, técnicos de nível 
médio, e membros superiores 

do poder público, dirigentes de 
organizações de interesse pú-
blico e de empresas, gerentes, 
entre outros”, observa Gallo.

Inadimplência com cheques registra 
menor número desde 2010

cheques compensados. O mes-
mo período do ano anterior 
totalizou 1.204.402 cheques 
devolvidos e 47.802.370 che-
ques compensados. 

No acumulado do ano, 
de janeiro a outubro, foram 
8.341.495 cheques devolvidos 
e 414.847.761 compensados. 

Segundo os economistas da 
Serasa Experian, a recuperação 
da renda real dos consumido-
res com a queda da infl ação e 
o com a retomada, ainda que 
gradual, do nível de emprego, 
tem contribuído para a redução 
da inadimplência com cheques 
(Serasa Experian).

Cresce a confi ança dos empresários 
da indústria da construção



Adoção de uma 
mentalidade em relação
à sua abertura comercial
com o resto do mundo

A economia brasileira 

recebeu a nota 2,3 em 

2015, em uma escala de 

1 a 6, fi cando atrás da 

Índia e da Argentina
 

O Brasil é historicamente 
um país protecionista, 
de acordo com estudo 

realizado pela CNI (Confede-
ração Nacional da Indústria), 
nas transações comerciais 
feitas com outros países ao 
amparo de Acordos de Livre 
Comércio[1], e a sua exposição 
aos consumidores do mundo é 
de apenas 8%. Se comparado 
aos nossos vizinhos no Chile 
(83%), Peru (74%) e México 
(57%), podemos constatar 
que há espaço para avanços 
consideráveis. 

Outro dado que confi rma 
essa condição é decorrente 
de um levantamento feito pela 
ICC (International Chamber of 
Commerce), apontando que 
o Brasil é o país mais fechado 
para o Comércio Exterior 
dentre todos os integrantes 
do G20. A economia brasileira 
recebeu a nota 2,3 em 2015, em 
uma escala de 1 a 6, fi cando 
atrás da Índia e da Argentina.

Os dados acima revelam 
que o Brasil encontra-se em 
posição de isolamento, con-
dição que, ante um cenário 
de globalização crescente, 
mostra-se desfavorável. En-
quanto o Brasil tem assinados 
apenas 22 FTA’s (Free Trade 
Agreements)[3] em seu portfó-
lio comercial - a maioria deles 
concentrados na América do 
Sul - o Chile possui 62 e o 
Peru, 52. A Colômbia, por sua 
vez, está apta a realizar trocas 
comerciais com 60 países. 

Vale ressaltar que todos os 
três exemplos citados possuem 
Acordos Comerciais com os 
Estados Unidos e a União 
Europeia, enquanto o Brasil 
ainda encontra-se em fase de 
discussão de um acordo com 
o velho continente. Diante 
disso, o país precisa tomar 
decisões rapidamente sobre 
o novo cenário comercial que 
já se consolida, pois a ideia de 
controlar o comércio global por 
meio de imposição de tarifas 
tem cada vez mais se tornado 
inócua. 

Observa-se que diversos paí-
ses têm caminhado no sentido 
da eliminação das barreiras 
tarifárias, substituindo-as por 
barreiras não tarifárias, técni-
cas, sanitárias e fi tossanitárias. 
Visto que, com o gradual au-
mento no volume de produções 
transnacionais, tem se tornado 
muito difícil conter o avanço 
das trocas comerciais entre 
os países.

Com o advento do AFC 
(Acordo de Facilitação do 
Comércio) este cenário tende 
a se consolidar cada vez mais 
e de maneira mais acentuada, 
basta observar a estimativa 
feita pela OMC (Organização 
Mundial do Comércio)[4] de 
que o acordo irá reduzir, em 
média, os custos das operações 
comerciais em 14,5% e gerar 
US$ 1 trilhão em comércio 
adicional por ano. Destaca-
-se que, deste total, 2/3, ou 
seja, aproximadamente US$ 

670 bilhões serão gerados em 
países em desenvolvimento, 
ou seja, o Brasil pode e deve 
se posicionar para usufruir 
dos benefícios que este novo 
cenário irá produzir.

A OMC projetou, ainda, que 
ao facilitar os trâmites adua-
neiros, o AFC também deve 
permitir que novas empresas 
participem do comércio exte-
rior. Estima-se que o número 
de exportadores nos países 
em desenvolvimento pode au-
mentar em até 20%[5] quando 
o acordo estiver plenamente 
em vigor. 

Não há como perder essa 
grande e única oportunidade, o 
Brasil precisa começar a se pre-
parar para acessar mercados 
relevantes ao redor do mundo, 
visto que esse será o meio 
mais efi caz para fazer frente 
à forte concorrência oriunda 
dos países Asiáticos, especial-
mente a China, que promoveu 
profundas transformações nas 
condições concorrências em 
escala mundial.

Um novo enfoque deve ser 
inaugurado, não se fala mais de 
produção puramente nacional, 
há uma grande cadeia de valor 
agregado, na qual conside-
rável parcela dos produtos é 
transnacional, não conceden-
do espaços para estratégias 
protecionistas. Os métodos de 
regulações e medidas de de-
fesas comerciais usualmente 
adotados pelo Brasil passam 
a não mais fazer sentido, uma 
vez que o cenário global se 
concentra em conceder mais 
espaço para sistemas de re-
conhecimento mútuo entre 
os países. 

Neste caso é preciso reco-
nhecer o esforço brasileiro 
para a assinatura de ARM’s 
(Acordos de Reconhecimento 
Mútuo) como forma de for-
talecimento da estratégia de 
certifi cações OEA (Operador 
Econômico Autorizado) às 
empresas brasileiras. Duran-
te as negociações de futuros 
Acordos Comerciais, o Brasil, 
ante o exposto, precisa evitar 
a busca por sistemas de prefe-
rências e reciprocidades, pois 
este não é o melhor caminho 
para se estimular o comércio 
global. Neste cenário, o ideal 
é privilegiar estratégias que 
promovam efetiva redução 
nos custos que indiretamente 
impactam nas transações in-
ternacionais.

Os acordos de livre comér-
cio são fontes importantes de 
produção de regras e servem 
como seguro para coibir mu-
danças bruscas nas políticas 
e práticas comerciais que 
possam afetar as exportações e 
os investimentos brasileiros no 
exterior. Eles podem represen-
tar, também, um fator adicional 
na atração de investimentos 
estrangeiros voltados para a 
exportação a partir do Brasil. 
Por essa razão, a atual estraté-
gia adotada pelo país em suas 
tentativas de negociações de 
novos FTA’s deve ser totalmen-
te reformulada no sentido da 
adoção de práticas comerciais 
cada vez mais liberalizantes.

(*) - É Supervisor de Acordos 
Comerciais na Thomson Reuters.

André Cruz (*)
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Dia 19 de agosto passará a ser celebrado como 
o Dia Nacional do Ciclista. É o que estabelece 
a Lei 13.508/2017, sancionada e publicada no 
Diário Ofi cial da União. O texto tem origem no 
projeto aprovado pelo Senado no último dia 
26. A lei vale já para o ano que vem. O projeto, 
de iniciativa do deputado Lúcio Vale (PR-PA), 
tem a intenção de promover a paz no trânsito, 
o uso da bicicleta, a cidadania e a mobilidade 
sustentável.

O dia escolhido para comemorar é uma home-
nagem ao ciclista Pedro Davison, que morreu 
em 19 de agosto de 2006, ao ser atropelado 
enquanto pedalava na faixa central do Eixão 
Sul, em Brasília. Ao justifi car o texto, Lúcio Vale 
relembrou a importância do convívio harmô-
nico entre motoristas, ciclistas e pedestres. O 

deputado também ressaltou que a ONG Rodas 
da Paz, criada pelos pais de Davison, propôs a 
data, além de movimentar diversos setores da 
sociedade na luta contra a violência no trânsito.

O relator do projeto na Comissão de Educação, 
senador Cristovam Buarque (PPS-DF), explicou 
por que é importante ter uma data para os ciclis-
tas. “O dia do ciclista vai permitir uma refl exão 
não só sobre a segurança do ciclista, mas também 
sobre a importância da bicicleta como meio de 
transporte do futuro, ao poupar energia, e como 
meio de promoção da saúde”, afi rmou. 

Segundo o último levantamento do Detran-
-DF, em 2016 o número de acidentes fatais com 
ciclistas diminuiu cerca de 40% em relação a 
2015. Em 2016 foram 19 vítimas, contra 33 no 
ano anterior (Ag.Senado).

Pantaneiros precisam 
de incentivos e 
legislação

O bioma Pantanal, que ocupa 
parte dos estados de Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul, tem 95% de 
sua área em propriedades privadas, 
e ainda assim mantém 85% da vege-
tação nativa preservada. Mas para 
que essas propriedades consigam 
permanecer viáveis e seja possível 
o desenvolvimento econômico 
com preservação ambiental, são 
necessários incentivos e a defi ni-
ção de um marco regulatório para 
proteção e exploração. 

Este foi o consenso nos debates 
da audiência pública da Comissão 
de Meio Ambiente do Senado, 
ocorrida ontema (28). O marco 
regulatório virá com a aprovação 
e conversão em lei do projeto a 
chamada Lei do Pantanal. O projeto 
foi aprovado, também, em outra 
comissão do Senado, a de Assuntos 
Econômicos (CAE). A abertura 
do diálogo com as comunidades 
locais – ribeirinhos, pescadores, 
produtores de gado e de alimentos 
– também foi citada como sendo 
essencial para que haja avanços. 

Ela teria o objetivo de equali-
zar as necessidades de todos os 
grupos populacionais e atividades 
econômicas que integram o bioma. 
“Ou todo o pessoal é retirado de 
lá e o Estado assume, algo bas-
tante complicado de acontecer, 
ou a gente acha uma forma de o 
homem e a mulher pantaneiros 
estarem presentes nesse esforço 
de desenvolvimento conjunto do 
Pantanal”, defendeu Renato Ros-
coe, da Federação da Agricultura 
e Pecuária de Mato Grosso do Sul 
- Famasul (Ag.Senado).

Relator, deputado Carlos Marun; presidente da CPMI, senador Ataídes Oliveira; controlador do 

grupo J&F, Joesley Batista e o advogado Ticiano Figueiredo.

“Joesley vai continuar 
colaborando com a 
justiça, mas a orienta-

ção é a mesma feita ao Wesley 
(irmão de Joesley, também 
controlador da JBS): de usar 
o direito constitucional de se 
manter em silêncio”, explicou 
o advogado do empresário, 
Ticiano Figueiredo.

O presidente da CPMI, sena-
dor Ataídes Oliveira (PSDB-
-TO), pediu à assessoria da 
comissão os fundamentos 
jurídicos da opção pelo silêncio. 
Três semanas atrás, diante do 
silêncio do irmão de Joesley, 
Wesley Batista, Ataídes anun-
ciou que pediria à Justiça a 
revogação da delação premiada 
dos controladores da JBS. O 
senador alegou que a Lei das 
Delações Premiadas  obriga o 
delator a abrir mão do silêncio. 

Wesley e Joesley Batista, 
estão presos, suspeitos de usar 

Presidente do Senado, Eunício Oliveira.

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, disse ontem 
(28), que a votação da refor-
ma da Previdência deverá 
ocorrer “com parcimônia, com 
equilíbrio, sem açodamento”. 
E que vai aguardar a decisão 
da Câmara - onde a matéria 
tramita - sem fazer ‘nenhum 
prognóstico’. “Todos nós sabe-
mos que há um problema com 
a Previdência brasileira. Sabe-
mos que temos que mudar a 
idade mínima e acabar com os 
privilégios. Não é tirar direitos 
adquiridos dos pequenos e dos 
pobres”, afi rmou.

O presidente do Senado 
disse haver necessidade de 
se criar uma regra de tran-
sição para que a reforma da 
Previdência também leve 
em conta o contribuinte, 
além da redução do défi-
cit do setor. “A gente tem 

STJ nega liminar para 
soltar Jorge Picciani e 
Paulo Melo

O ministro Felix Fischer, do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), negou um pedido de 
liminar para libertar os depu-
tados estaduais Jorge Picciani 
(PMDB) e Paulo Melo (PMDB), 
respectivamente presidente 
licenciado e ex-presidente da 
Assembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro (Alerj), fazendo com 
que os dois permaneçam presos.

Ao negar a liminar, Fischer 
entendeu não haver urgência 
para a libertação dos dois, presos 
preventivamente na Operação 
Cadeia Velha. Os habeas cor-
pus de ambos devem agora ser 
enviados para manifestação 
do Ministério Público Federal 
(MPF), para serem julgados em 
seguida pela Quinta Turma do 
STJ, possivelmente em dezem-
bro. Picciani, Melo e o também 
deputado estadual Edson Al-
bertassi (PMDB) foram presos 
preventivamente no último dia 
16, sob a suspeita de terem 
recebido propinas de empresas 
de ônibus e de lavar o dinheiro. 

No dia seguinte, a Alerj rever-
teu a decisão judicial e votou a 
favor da soltura dos três. Após 
a votação da Alerj, o TRF2 en-
tendeu que a Casa Legislativa 
não teria o poder de decidir pela 
soltura e determinou o retorno 
dos três à prisão, bem como o 
bloqueio de R$ 270 milhões, em 
dinheiro e bens, equivalentes ao 
que teriam recebido para favo-
recer as empresas em contratos 
públicos (ABr).

O Tribunal Regional Federal da 
4ª Região (TRF4) negou ontem 
(28) o pedido da defesa do ex-
-presidente Lula de reverter a 
decisão do juiz Sérgio Moro, em 
primeira instância, de bloquear 
R$ 16 milhões da conta do ex-
-mandatário. A defesa havia 
entrado com um mandado de 
segurança solicitando o desblo-
queio, mas os desembargadores, 
por unanimidade, decidiram 
rejeitar o pedido. De acordo 
com a decisão, essa solicitação 
deve ser pedida em primeira 
instância, em Curitiba, e a ação 
dos defensores foi uma tentativa 
de “pular instâncias”.

Essa foi a segunda vez que 
os advogados do Lula tentam 
o desbloqueio do dinheiro, que 
alegam ser uma medida ilegal. Em 

julho, outro pedido semelhante 
havia sido negado pela Justiça. 
O pedido de bloqueio foi feito 
pelo MPF, em outubro de 2016, 
no caso do “tríplex do Guarujá”. 
A solicitação ocorreu antes da 
condenação de Lula a nove anos e 
meio de prisão nesse julgamento 
e foi autorizado por Moro em 
julho deste ano.

A defesa alega que houve uma 
contradição do juiz para bloquear 
a quantia, que seria usada para 
ressarcir a Petrobras no futuro, 
porque afi rmam “que o próprio 
juiz, ao julgar os embargos da 
declaração de opostos contra 
a sentença pela defesa de Lula, 
reconheceu que nenhum valor 
proveniente de contratos da 
Petrobras foram dirigidos ao 
ex-presidente” (ANSA).

Deputada Mariana Carvalho 

(PSDB-RO).

A deputada Mariana Car-
valho (PSDB-RO) apresen-
tou proposta que visa tornar 
obrigatória aposição do aviso 
“fotografi a retocada” em ma-
terial publicitário que contenha 
imagem de pessoa submetida 
a modifi cações. O projeto foi 
inspirado em nova lei francesa 
que exige o alerta para fotos 
retocadas. “São cada vez mais 
recorrentes os relatos de pes-
soas que sofrem de severos 
distúrbios psicológicos e físicos 
relacionados à alimentação e, 
ainda que em muitos casos não 
se saiba exatamente a causa do 
distúrbio, há fortes suspeitas 
de que a mídia tenha um papel 
preponderante no crescimento 
do problema”, aponta.

Pela nova legislação francesa 
a mensagem “fotografi a retoca-
da” deve ser inserida sempre 
que a imagem retratada tiver 
sido submetida a alterações, es-
pecialmente aquelas que visem 
tornar a fi gura mais magra ou 
mais musculosa. A França não 
é o primeiro país adotar esse 
“alerta Photoshop”. Israel já 
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Joesley Batista fi ca em silêncio 
na CPMI da JBS no Senado

Em reunião conjunta da CPMI da JBS e da CPI do BNDES (do Senado), o empresário Joesley Batista, um 
dos controladores do grupo J & F, optou por permanecer calado e não responder as perguntas dos 
deputados e senadores

informações privilegiadas para 
obter lucro com compra de 
dólares e venda de ações da 
própria JBS antes da divulgação 
do acordo de colaboração que 
fi zeram com o Ministério Públi-
co. Eles são acusados de fazer 

as operações fi nanceiras entre 
3 de maio, quando foi assinado 
o acordo de delação premiada, 
e o dia 17 de maio, quando foi 
divulgada a gravação entre 
Joesley e o presidente Michel 
Temer, quando o acordo de 

colaboração se tornou público. 
Também são investigados pela 
comissão por irregularidades 
na formalização dos acordos 
de colaboração fi rmados com 
o MP e homologados pelo STF 
(Ag.Senado).

Reforma da Previdência deve ser 
votada ‘com tranquilidade’

condições de dar um basta 
nisso com regra de transição, 
sem tirar direitos adquiridos, 
com respeito àquele que 
contribuiu, àquele que criou 
sua expectativa de aposenta-
doria. Mas nós não podemos 

perpetuar isso para o futuro, 
uma Previdência com R$ 130 
bilhões de déficit todo ano, 
que quem termina pagando 
isso é o contribuinte mais 
pobre”, afirmou Eunício 
(Ag.Senado).

Tribunal mantém bloqueio de 
R$ 16 milhões de Lula

Projeto torna obrigatório aviso de 
fotografi a retocada na publicidade

tornando as pessoas mais sus-
cetíveis tanto a depressão como 
a distúrbios alimentares como 
anorexia e bulimia”, ressalta. 
De acordo com ela, estudos 
apontam que os distúrbios de 
alimentação afetam quatro em 
cada 100 pessoas no Brasil. Nos 
casos de anorexia nervosa de 
longo prazo que chegam a ser 
atendidos em hospitais, a taxa 
de mortalidade chega a 10%, 
em grande parte dos casos 
por inanição ou suicídio. As 
mulheres são especialmente 
vulneráveis a esses distúrbios, 
representando cerca de 90% 
dos afetados.

Pela proposta, a obrigatorie-
dade será aplicada a todo veí-
culo de comunicação impresso, 
eletrônico ou audiovisual. O 
Poder Executivo será respon-
sável pela regulamentação da 
lei, bem como pela defi nição 
das competências dos órgãos 
e entidades da administração 
encarregados de fi scalizar o 
cumprimento das obrigações 
e aplicar as sanções previstas 
(psdbnacamara).

possui legislação semelhante. A 
deputada de Rondônia ressalta 
que o cidadão, em seu dia-a-dia, 
é constantemente exposto a 
imagens de modelos com cor-
pos perfeitos, invariavelmente 
associadas a situações de ele-
vado status, poder e felicidade.

“Há uma percepção geral de 
que a contínua veiculação des-
ses modelos de perfeição pela 
mídia gera efeitos psicológicos, 

Dia Nacional do Ciclista
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Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0019668-43.2017.8. 26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª VC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) Ademilson Antonio de Franca, RG 155800425, CPF 039.122. 078-01, que por
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social Camiliana.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia
de R$ 14.056,03, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independente mente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de novembro de 2017.                                          (28 e 29)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0034861-16.2017.8.26. 0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 10ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Raphael Augusto Cunha,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Fernanda Patrícia de Oliveira, Brasileiro, Solteira, RG
53.642.223-0, CPF 342.731.808-71, que lhe foi proposta uma ação Monitória, a qual foi julgada
procedente, em fase de Cumprimento de Sentença por parte de Instituição Educacional Professor
Pasquale Cascino. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, pague a quantia de R$10.224,42, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre
o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para
que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos,
sua impugnação Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Dado e passado nesta cidade de SP, aos 24 de outubro de 2017.                                                 (28 e 29)

Edital de Intimação Prazo de 20 Dias. Processo Nº 1010772-77.2015.8. 26.0002/01 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Regina de Oliveira
Marques, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Cristiane Regina da Cruz, Bras., Solteira, RG
24.495.263-2, CPF 196.826.498-11, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de
Sentença, movida por Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino 43.371.723/0001-00.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia
de 5.461,59(FEV/17), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de outubro de 2017.                                               (28 e 29)

Edital de Citação Prazo 20 dias  Proc. 0163036-35.2011.8.26.0100. A Drª. Denise Cavalcante Fortes
Martins, Juíza de Direito da 1º VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber á Karina de Souza e Silva, RG Nº
44.591.581-X, CPF/MF Nº 037.301.679-44 que União Social Camiliana, lhes ajuizou ação Monitória
para cobrança de R$ 3.606,41, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado
entre as partes e não cumprido. Estando a requerida em local incerto e não sabido foi deferida a
citação por edital para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou
apresentação embargos monitório,  ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob
pena de conversão de mandato inicial em título executivo. Será o edital afixado e publicado na forma
da lei. Nada Mais. São Paulo, 08 de Agosto de 2017.                                                                    (28 e 29)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1016044-83.2014.8.26. 0003. O MM. Juiz de Direito
da 1ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr. Felipe Esmanhoto Mateo, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Veronica da Costa, Rua Cardoso de Almeida, 1513, Perdizes, - SP, CPF
082.646.637-02, RG 38.269.520-3, que nos autos da ação Cumprimento de Sentença, requerida por
Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, foi deferida a sua Intimação por edital para que
efetue o pagamento do valor de R$ 3.992,67 que deverá ser devidamente atualizado até a data do
efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10% (art.
513, § 2º, IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e
publicado na forma da lei. Nada Mais.                                                                                           (28 e 29)

Intimação Prazo 30 dias. Processo nº 0027888-97.2017.8.26.0405.  A Drª. Renata Soubhie Nogueira
Borio, Juíza de Direito da 6ª VC do Foro de Osasco - SP. Faz Saber a Laura Pozelli Ferreira Julio RG
Nº 352887 291, CPF/MF Nº 329.348.618-56 que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de
Sentença por parte de União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por
edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 4.663,94, que deverá ser devidamente atualizado
até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e
Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o
edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Osasco, 15 de Novembro de 2017.            (28 e 29)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000314-86.2016.8.26. 0609 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro de Taboão da Serra, Estado de SP, Dr(a). Rafael Rauch, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o) Sued Moreira da Silva, Brasileiro, Solteiro, RG 35.659,537-7, CPF 482. 284.433-15,
Rua Vitorio Bianchi, 66, Jardim Clementino, CEP 06770-330, Taboão da Serra - SP, que lhe foi
proposta uma ação de Monitória por parte de Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino,
alegando, em síntese, que a parte requerida deixou de pagar a quantia de R$ 8.455,12, referente ao
contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não cumprido. Encontrando-se
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, Nos termos do artigo 1.102-b
do Código de Processo Civil, Cite-se e Intime-se a parte requerida para pagamento do valor
reclamado, no prazo de 15 (quinze) dias, ou no mesmo prazo oferecer defesa, sob forma de
embargos (art.1.102-c do Código de Processo Civil). Em caso de depósito, ficam os réus isentos de
pagamento das custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o montante do débito.
Não havendo pagamento e nem oferecimento de defesa, o feito prosseguirá sob a forma de execução.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado
nesta cidade de Taboão da Serra, aos 04 de outubro de 2017.                                                      (28 e 29)

Logística Ambiental  de São Paulo S.A. - LOGA
CNPJ/MF n° 07.032.886/0001-02 - NIRE 35.300.318.005

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30/04/2017
1. Data, Hora e Local: Realizada às 09 horas do dia 30/04/2017, na sede social da Companhia, localizada na Cidade 
de São Paulo/SP, na Avenida Marechal Mário Guedes, 221, Jaguaré, CEP 05348-010. 2. Convocação e Presenças: 
Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de 
Presença de Acionistas, fi cando, assim, dispensada a convocação nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, 
conforme alterada (“Lei das S.A.”). 3. Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Anrafel Vargas 
Pereira da Silva e secretariados pelo Sr. Osvaldo Rodrigues Souza. 4. Ordem do Dia: Em AGO: (i) Tomar as contas 
dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer 
dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2016; (ii) Deliberar sobre a destinação 
do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2016 e a distribuição de dividendo. Em AGE: (iii) Deliberar sobre a 
capitalização de reservas de lucros e o reinvestimento de dividendos declarados, com o consequente aumento do 
capital social integralizado, sem aumento do capital subscrito. 5. Deliberações: Preliminarmente, foi aprovada a 
lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do Artigo 130, § 1º da Lei das S.A. Passou-se, então, à análise 
da ordem do dia, tendo sido tomadas as seguintes deliberações, todas por unanimidade de votos, abstendo-se de votar, 
no entanto, os legalmente impedidos, nos termos do Artigo 134, § 1º da Lei das S.A.: Em AGO: (i) Relatório da 
Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 
31/12/2016: foi aprovado, na íntegra, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016, bem como o Parecer dos Auditores Independentes. Em 
observância ao Artigo 133, da Lei das S.A., referidos documentos foram devidamente publicados na edição de 
28/04/2017 nos jornais “DOESP” e “Empresas e Negócios”. Os acionistas declaram que tomaram conhecimento de 
referidos documentos e consideraram sanada a falta de publicação dos anúncios sobre a disponibilização de referidos 
documentos, bem como a observância dos prazos de antecedência aplicáveis, na forma do Artigo 133, §4º, da Lei das 
S.A. (ii) Destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos: foi aprovada a proposta da 
administração para destinação do lucro líquido apurado no exercício social fi ndo em 31/12/2016, no valor total de 
R$ 26.088.776,14 conforme constou das demonstrações fi nanceiras da Companhia aprovadas nos termos do item (i) 
acima, da seguinte forma: (a) será constituída Reserva Legal no valor de R$ 1.304.438,81; (b) foi aprovada a 
distribuição de R$ 24.784.337,33 a título de dividendos aos acionistas, na proporção da participação de cada um no 
capital social da Companhia, observado que o montante de R$ 11.224.671,75 foi pago antecipadamente aos 
acionistas, conforme aprovado nas Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em 30/04/2016, 05.08.2016, 
06.09.2016 e 11.10.2016,  restando o saldo a pagar no valor de R$ 13.559.665,58 na proporção de suas respectivas 
participações no capital social da Companhia sendo 62,347% correspondente a Vega Valorização de Resíduos S.A. - 
VVR, 34,000% correspondente a Estre Coleta Holding S.A. e 3,653% correspondente a Estre Ambiental S.A. Em AGE: 
(iii) Capitalização de reservas de lucros e reinvestimento de dividendos - aumento do capital social 
integralizado, sem aumento do capital subscrito: preliminarmente, os acionistas fazem constar que o capital 
social integralizado da Companhia até esta data monta R$ 29.415.804,48. Na sequência, foi aprovada (a) a 
capitalização integral da Reserva Legal da Companhia, no valor de R$ 1.304.438,81, reputando-se, dessa forma, 
integralizada parcela correspondente do capital social subscrito pelos acionistas e pendente de integralização, 
atribuindo-se referida integralização aos acionistas na proporção da participação de cada um no capital social. Em face 
da capitalização da Reserva Legal e do reinvestimento dos dividendos declarados, os acionistas fazem constar que, do 
capital social total subscrito, no valor de R$ 60.650.000,00, o montante de R$ 30.720.243,29 encontra-se integralizado 
e o montante de R$ 29.929.756,71 será integralizado nos termos e condições estabelecidos nos respectivos Boletins 
de Subscrição fi rmados pelos acionistas quando da subscrição das ações de emissão da Companhia. 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos da presente assembleia, da qual lavrou-se a 
presente ata, que tendo sido lida por todos e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Anrafel Vargas 
Pereira da Silva, Presidente; Osvaldo Rodrigues Souza, Secretário. Acionistas: Estre Coleta Holding S.A. e Estre 
Ambiental S.A., neste ato representadas por Roberto Koiti Nakagome e André Luis Lima Meira; e Vega Valorização de 
Resíduos S.A., neste ato representada por Anrafel Vargas Pereira da Silva e Lucas Rodrigo Feltre. São Paulo, 30/04/2017. 
Mesa: Anrafel Vargas Pereira da Silva - Presidente, Osvaldo Rodrigues Souza - Secretário. Acionistas: Vega 
Valorização de Resíduos S.A. - VVR. Lucas Rodrigo Feltre e Anrafel Vargas Pereira da Silva. Estre Coleta 
Holding S.A. Roberto Koiti Nakagome e Andre Luis Lima Meira. Estre Ambiental S.A. Roberto Koiti Nakagome e 
Andre Luis Lima Meira. JUCESP nº 519.265/17-8 em 21.11.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
41º Subdistrito - Cangaíba

Dr. Mario Luis Migotto - 

EDUARDO RABELO FELIPE,

ALINE CRISTINA DOS REIS SANTOS,

MARCOS ROBERTO ALVES CASEMIRO,

JUCIANA DA SILVA QUEIROZ, 

JOSÉ CÍCERO DA SILVA,

ANA MARIA 
DA SILVA,

RICARDO TEIXEIRA DE ARAUJO DE JESUS, estado civil solteiro, 

MARIA AMÉLIA DA SILVA, estado 

REGIS FELIX DOS SANTOS,

LETICIA DA SILVA MENEZES, estado civil solteira, 

JOÃO CARLOS DOS SANTOS,

AURENICE CLAUDIA DA SILVA,

REMIGIO TITO MEDEIROS,

ROZENILDA OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil 

LÁZARO VAZ DE ALMEIDA,

CAROLINA CRISTINA MARQUES,

VANDERLEI ASSAF MOGHETTI,

CRISTIANE GOMES LIMA,

ALEXANDRE PAULON LOPES,

JESSICA NOVAIS DE ANDRADE,

RICARDO ALVES DE PAULO,

 ROSANA LIMA OCON,

ANDRÉ NUNES COLLI,

BRUNA BIZZARRO,

PAULO HENRIQUE RISSIERI,

ÁGATHA NUNES LOPES,

MARCIO PEREIRA CABEÇA,

IVANILDA TEREZINHA LIMA,

RODRIGO VALERIO COSTA DA SILVA,

LILIANE MARIA DANTAS SILVA,

MICHEL TELLES PEREYRA FERRARI,

ELISABETH BERALDO SANTIAGO,

RODRIGO JUAN JOIA,

NATHALIA 
ALBERTINI RUSSO,

MARCIO DA SILVA GUERREIRO,

ANDREA CORREA DA SILVA,

ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA,

CANDIDA JORDÃO DE FRANÇA NUNES,

GUSTAVO TRINDADE BREDA,

ALEXANDRA TIEMY ITICE,

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Ability Tecnologia e Serviços S.A. - CNPJ Nº 06.127.582/0001-58 - NIRE 35.300.314.107
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária

Data, Hora e Local: 29/04/2016, às 10 horas, sede da Companhia, Rua Manoel Beckmann, nº 494, Térreo, Osasco/SP. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Ivan Correa de Toledo Filho - Presidente, e Walcyr Viana - Secretário. 
Deliberações Aprovadas: 1. As Contas dos Administradores e as Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício de 
2015, dispensada sua publicação. 2. Dispensada a instalação do Conselho Fiscal. Encerramento: Nada mais. Acionistas: 
Ivan Correa de Toledo Filho e Presidente da Mesa, Tecnosulamericana Participações S/A, TLAP Participações S/A e FMAC 
Participações Ltda. JUCESP nº 347.634/17-5 em 27.07.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

INTERNACIONAL RESTAURANTES DO BRASIL S.A.

Ability Tecnologia e Serviços S.A.
CNPJ: 06.127.582/0001-58 - NIRE 35.300.314.107

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 04.08.2017
Data, Hora e Local: 04.08.2017, às 10hs., na sede social, Rua Manoel Beckmann, nº 494, Térreo, Osasco/SP. Convo-
cação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Ivan Correa de Toledo Filho - Presidente, Walcyr 
Viana - Secretário. Deliberações Aprovadas: re-ratifi car a ata de AGO de 29.04.2016, JUCESP nº 347.634/17-5 
em 27.07.2017, com objetivo de constar: (a) a data correta da realização Ata de AGO de 29.04.2017; (b) As 
Contas dos Administradores e as Demonstrações Contábeis, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2016, 
dispensada a sua publicação; (c) Fica dispensada a instalação do Conselho Fiscal; (d) Fica a Administração autori-
zada a promover e praticar todos atos necessários ao fi el cumprimento das deliberações desta Assembleia. Encer-
ramento: Nada mais. Mesa: Ivan Correa de Toledo Filho - Acionista e Presidente da Mesa, Walcyr Viana - 
Acionista e Secretário. JUCESP nº 519.980/17-7 em 21.11.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Ramá SPE Empreendimentos Imobiliários S/A – CNPJ/MF nº 12.954.738/0001-77 – NIRE 35.300.415.477
Demonstrações Contábeis referente ao exercício social encerrado em 31 de outubro de 2017 (Valores expressos em reais)

Balanço Patrimonial Demonstração de Resultado

Demonstração do Resultado Abrangente

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Liquido

Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto
Ativo 31/10/2017
Ativo circulante 9.987.935
Caixa e equivalente de caixa 42.127
Estoque dos imóveis 9.943.807
Adiantamentos 229
Imposto a Recuperar 1.772
Ativo não circulante 15.772
Depósitos Judiciais 15.772
Total do ativo 10.003.707
Passivo 31/10/2017
Passivo circulante 11.727
Obrigações tributárias 119
Contas a pagar 11.608
Patrimônio líquido 9.991.980
Capital 15.000.000
(-) Capital social a integralizar (2.462.000)
Prejuízos acumulados (2.546.020)
Total do passivo e patrimônio líquido 10.003.707

(+/-) Despesas e receitas operacionais: 31/10/2017
Despesas gerais e administrativas (40.329)
Despesas tributárias (877)
Despesas financeiras (767)
Receitas financeiras 1.792
Resultado operacional (40.181)
Contribuição social (161)
Imposto de renda (269)
Prejuízo do exercício (40.611)
Quantidade de ações ao final do exercício 15.000.000
Prejuízo por ação (básico por ação) (0,0027)

    31/10/2017
Prejuízo líquido do exercício (40.611)
Total do resultado abrangente do exercício (40.611)

     Capital social Prejuízos
      Subscrito   A integralizar   acumulados   Total
Saldo 31/12/2015 15.000.000 (2.792.000) (2.456.749) 9.751.251
Integralização de capital – 180.000 – 180.000
Prejuízo do exercício – – (48.660) (48.660)
Saldo 31/12/2016 15.000.000 (2.612.000) (2.505.409) 9.882.591
Integralização de capital – 150.000 – 150.000
Prejuízo do exercício – – (40.611) (40.611)
Saldo 31/10/2017 15.000.000 (2.462.000) (2.546.020) 9.991.980

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/10/2017
Prejuízo do exercício (40.181)
(Aumento) diminuição de ativos: Estoque de imóveis (81.644)
Imposto a recuperar 7
Outros Créditos (229)
Aumento (diminuição) de passivos: Obrigações tributárias (105)
Contas a pagar 10.721
Caixa originado das operações (111.431)
Imposto de renda e contribuição pagos (408)
Caixa utilizado nas atividades operacionais (111.839)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital 150.000
Caixa proveniente das atividades de financiamento 150.000
Redução liquido de caixa/equivalente de caixa final exercício 38.161
Variação em caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 3.966
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 42.127
Redução liquido de caixa/equivalente de caixa final exercício 38.161

Arthur José de Abreu Pereira – Diretor
José Carlos Moraes Pinto – Contador CRC 1SP 061.813/O-2
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 Universidade Cruzeiro do Sul, 
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Edital de Citação Prazo 20 dias - Proc. 0110143-67.2011.8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto Toqueton
Amaral, Juiz de Direito da 8º VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber á Paulo Roberto Saraiva
Figueiredo, RG Nº 12.322. 949, CPF/MF Nº 033.598.398-70 que União Social Camiliana, lhes ajuizou
ação Monitória para cobrança de R$ 3.370,76, referente ao contrato de prestação de serviços
educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Não localizada a representante legal, citada
fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação,
ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato
inicial em título executivo, Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.                                        (28 e 29)

7ª VC – Reg. Santana. E  
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BELLONI SEQUEIRA AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA
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PARA MAIS INFORMAÇÕES:
TEL:(11)2184-0900 - www.zukerman.com.br
Av. Angélica,1996 - 6º andar - Higienópolis
São Paulo - CEP 01228-200

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL. SETOR DE CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEL DA COMARCA 
DA CAPITAL/SP, EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA de bem imóvel e para intimação dos executados 
EMANOEL JOVINO DA SILVA (CPF 249.000.109-44) e seu cônjuge se casado forem, 
o coproprietário, ESTER DA SILVA (CPF 621.684.448-20), GILBERTO DA SILVA (CPF 
056.177.238-04) e seu cônjuge MARIA DO SOCORRO FRAZÃO (CPF 624.425.891-68) e a 
credora SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SF 
(CNPJ 46.392.130/0003-80) e demais interessados nos autos da Carta Precatória Extraído dos 
Autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumprimento de Sentença Oriunda da 11ª 
Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, Processo nº 0085880-38.2016.8.26.0021, em trâmite 
ao SETOR DE CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/SP, requerida por 
ALVARO CASTRO MORAIS (CPF 122.477.741-72). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, 
FAZ SABER que levará a praça o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da 
ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO 
DOS IMÓVEIS: Prédio situado na Rua Mirina nº 77, em Interlagos, 32º Subdistrito Capela do 
Socorro, e seu terreno distante mais ou menos 63,80m, da confluência das ruas Paranapuã e 
Mirina, medindo sempre de quem do imóvel olha para a via pública 10m, de frente por 20m, da 
frente aos fundos de ambos os lados, tendo nos fundos a largura de 10m, abrangendo a área 
aproximadamente de 200m², confrontando de ambos os lados com o Instituto ou sucessores, e 
nos fundos com quem de direito. Contribuinte nº 163.189.0003.8. Matrícula nº 39.737 do 11º 
CRI da Capital/SP. BENFEITORIA: Av.4 (10/07/1978) o prédio objeto desta matrícula é lançado 
com área construída de 134,00m²; o imóvel confronta atualmente do lado direito de quem da rua 
o olha com o prédio nº 83, do lado esquerdo com o prédio nº 63, e nos fundos com os prédios 
nºs 365 e 377 ambos da Rua Juan Gonzales Vila. ÔNUS: consta da referida matricula, conforme 
Av.6 (28/04/2016) PENHORA nos autos da ação de despejo por falta de pagamento da 11ª Vara 
da Comarca de Goiânia, processo nº 61984-98.2003.8.09.0051. Av.7 (03/10/2016) Penhora em 
favor da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico - SF. 2. AVALIAÇÃO 
TOTAL DOS IMÓVEIS R$ 487.157,53 (outubro/2017 - conforme Cálculo de Atualização 
Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). 3. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa 
em 11/12/2017, às 13h30min, e termina em 15/12/2017, às 13h30min e: 2ª Praça começa 
em 15/12/2017, às 13h31min, e termina em 24/01/2018, às 13h30min. 4. CONDIÇÕES DE 
VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do 
leiloeiro e demais condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: 
Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, 
localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo 
telefone (11)2184-0900 e email: contato@zukerman.com.br Ficam os executados EMANOEL 
JOVINO DA SILVA, GILBERTO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO FRAZÃO, ESTER DA 
SILVA, E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SF 
e demais interessados, Intimados das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) 
(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 26/03/2014. Dos autos não 
consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da Lei. São Paulo, 27 de outubro de 2017. 
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Especial

Thais Böhm/Ag. Senado/Especial Cidadnia

As regras deveriam ter marcado o início de uma era 
de segurança jurídica, transparência e desburocra-
tização da política migratória para o Brasil. Apesar 

de a Lei de Migração ratifi car a Constituição, a professora 
de direito internacional Carolina Claro, da Universidade de 
Brasília (UnB), considera que o decreto de regulamentação 
(Decreto 9.199/2017) criou restrições à garantia dos mesmos 
direitos a nacionais brasileiros e imigrantes.

Quando pôs abaixo o Es-
tatuto do Estrangeiro, de 
1980, a nova lei, aprovada 
pelo Senado em abril, ti-
rou do imigrante o rótulo 
de ameaça aos interesses 
nacionais e à segurança pú-
blica e o elevou à condição 
de um ser humano pleno de 
direitos contrabalançados 
por obrigações civis, penais 
e tributárias.

— Em um mundo no qual 
se fala de muros, impedi-
mentos e restrições, estamos 
indo na direção contrária. A 
gente procura mostrar que a 
integração, a globalização não é somente econômica, é a 
globalização da convivência entre os povos — disse Tasso 
Jereissati (PSDB-CE), relator do projeto.

No entanto, o decreto reduz os benefícios previstos na 
lei e diminui o enfoque humanitário, conforme se queixam 
parlamentares, especialistas, organizações internacionais 
e a Defensoria Pública da União.

— A forma com que o decreto foi preparado estabelece 
novas discriminações e até criminaliza o fato de ser imi-
grante — protestou a deputada Maria do Rosário (PT-RS).

O projeto foi construído durante sua tramitação no 
Congresso com ampla participação da sociedade civil e de 
organizações internacionais, segundo Carolina. Já para o 
decreto, o governo realizou apenas uma audiência sobre o 
tema e disponibilizou a minuta do texto em uma consulta 
pública considerada insufi ciente pelos envolvidos.

— O decreto é extremamente discricionário — reclama 
a professora da UnB.

Para o defensor público da União Gustavo Zortea, alguns 
artigos do decreto geram problema de legalidade. No artigo 
123 da Lei de Migração, exemplifi ca ele, está previsto: “Nin-
guém será privado de sua liberdade por razões migratórias”. 

Brasileia (AC): situação de imigrantes haitianos preocupa autoridades
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Tasso, relator do texto, pede globalização da 
convivência entre os povo
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Nova lei regula 
situação de 
estrangeiros
no país
Na semana passada, entrou em vigor a Lei de Migração 
(Lei 13.445/2017)

Já o artigo 211 do decreto diz que “o delegado da Polícia 
Federal poderá representar perante o juízo federal pela 
prisão ou por outra medida cautelar”.

— Não se pode estabelecer uma medida cautelar sem 
que haja uma lei que a conforte.

Outro ponto controverso é o artigo 54, que estabelece 
que a condenação com sentença transitada em julgado 
poderá causar expulsão do estrangeiro. O decreto permite 

instaurar um procedimento 
de expulsão antes de uma 
decisão da Justiça para a 
qual não haja mais recurso.

— Há casos em que a pes-
soa é condenada em primei-
ra instância, mas recorre e é 
absolvida em segunda — diz 
Zortea.

Um dos benefícios trazidos 
pela lei, do ponto de vista da 
Organização Internacional 
para Migrações (OIM), é 
a desburocratização das 
“avenidas migratórias”, dos 
caminhos enfrentados para 
entrar regularmente em um 

país. A lei extingue o visto 
permanente, mas permite o 
temporário.

— Quanto mais imigrantes 
chegarem regularmente, 
mais estarão protegidos pelo 
Estado e menos vulneráveis 
às redes criminosas — expli-
ca Marcelo Torelly, da OIM.

Retirada 
compulsória

A lei põe fi m a prisões 
por razões migratórias e 
a deportações imediatas. 
São três tipos de retirada 
compulsória: a repatriação, 
a deportação e a expulsão. A repatriação (processo de 
devolução do estrangeiro ao seu país de origem) ocorre 
quando o imigrante é impedido de ingressar em território 
nacional pela fi scalização fronteiriça e aeroportuária brasi-
leira. Antigamente, qualquer imigrante sem a documentação 
correta poderia ser privado de liberdade e, consequente-
mente, deportado (retirado do país pela Polícia Federal). 
Agora, os ilegais em território brasileiro serão autuados e 

Sírios no Rio: refugiados não estão submetidos à Lei de Migração
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terão direito a assistência jurídica pela Defensoria Pública 
para tentar permanecer no país.

Com a lei atual, estrangeiros sem os documentos adequa-
dos na fronteira, que estejam em situação de refúgio, que 
não tenham pátria, que necessitem de ajuda humanitária 
ou as crianças desacompanhadas serão acolhidos no Brasil. 
A expulsão só será utilizada caso o imigrante cometa um 
crime passível de pena privativa de liberdade. A expulsão 
era perpétua, salvo se revogada por decreto do Executivo. 
Com a nova lei, o expulso fi ca proibido de retornar ao país 
pelo dobro do tempo da condenação.

O Estatuto do Estrangeiro impedia a regularização do 
imigrante ilegal no país. Agora, pessoas nessa situação po-
dem solicitar autorização de residência (visto temporário) 
alegando motivos como tratamento de saúde, engajamento 
em um trabalho, chance de se reunir à família e obtenção 
de acolhida humanitária.

Oportunidades
Os estrangeiros que vêm morar no Brasil são, em sua 

maioria, de países fronteiriços, como Bolívia, Colômbia 
e Argentina, sobretudo em busca de trabalho. Mas cerca 
de 73 mil haitianos pediram refúgio no Brasil entre 2010 
e 2016 devido à situação crítica do país após o terremoto 
de janeiro de 2010. O refúgio, porém, não se enquadra em 
casos de questões econômicas e ambientais.

Refugiados são pessoas que sofrem algum tipo de perse-
guição individual motivadas por opinião política, raça ou 
nacionalidade ou que fogem de uma violação generalizada 
de direitos humanos. Não estão submetidos à Lei de Migra-
ção, e sim à Lei 9.474/1997. Para superar esse obstáculo 
legal, o Brasil já vinha concedendo vistos humanitários 
aos haitianos.

— A nova lei avança no sentido de formalizar essa que 
já é uma boa prática do Estado brasileiro — avalia Torelly.

Em matéria de cooperação internacional, a nova lei auto-
riza acordos por meio dos quais um imigrante condenado 
no Brasil possa cumprir pena em seu país de origem. Da 
mesma forma, um brasileiro residente no exterior poderá 
ser transferido para o Brasil, obtendo como a comutação 
da pena de prisão perpétua em privação temporária de 
liberdade, explica o consultor legislativo do Senado Tarciso 
dal Maso.

— Não podemos legislar para uma aplicação no exterior, 
mas há mecanismos para facilitar a volta dessa pessoa, 
permitir que se façam acordos.

Governança
No Brasil, questões relativas a migrações são atendidas 

pelos Ministérios da Justiça, das Relações Exteriores e do 
Trabalho e pela Polícia Federal. Essa variedade de insti-
tuições causa problemas no acesso a informações corretas 
pelos imigrantes.

O francês Paul Sepaniak chegou a Brasília em 2012 
com o objetivo de empreender no setor gastronômico. 
Por causa dos atropelos burocráticos (que a lei e o de-
creto parecem distantes de resolver), voltará em breve 
para a França.

— O caminho até as informações poderia ser mais simples 
e os preços, tabelados — afi rma.



News@TI
ABB e Kawasaki anunciam cooperação para 
automação de robô colaborativo

@A ABB e a Kawasaki Heavy Industries anunciaram hoje que uni-
rão forças para dividir conhecimento e promover os benefícios 

dos robôs colaborativos, especialmente nos projetos de dois braços. 
A cooperação global terá início imediatamente. Com a nova parceria, 
que é a primeira do mundo com foco em “robôs colaborativos” (ou 
cobots), as duas fabricantes continuarão produzindo e comerciali-
zando seus produtos de forma independente, mas trabalhando juntas 
em oportunidades técnicas e de divulgação. Essas oportunidades 
envolvem instruir os legisladores, as ONGs e o público em geral sobre 
os benefícios da automação colaborativa, além de criar abordagens 
padrão à segurança, programação e comunicação no setor (www.abb.
com/robotics) ou (robotics.kawasaki.com).

 
Banco Original realiza Hackathon com foco 
em Inteligência Artifi cial e Open Banking

@O Banco Original realiza a 1ª edição do Hackathon Original, uma 
maratona de programação que tem como objetivo fomentar sua 

revolucionária plataforma de Open Banking junto à comunidade de desen-
volvedores. O evento acontecerá entre os dias 2 e 3 de dezembro, na sede 
da IMasters. O Hackathon será realizado pela plataforma Original Devs, 
iniciativa do Banco Original que oferece diversos tipos de APIs (Interface 
de Programação de Aplicativos, em inglês) para os desenvolvedores e 
empresas de qualquer setor da economia. Serviços de conectividade, 
de crédito e de transferência são algumas das APIs disponíveis para a 
construção de novas facilidades e produtos para os clientes do Banco 
Original. Os desenvolvedores interessados poderão se inscrever pelo site  
https://hackathon.original.com.br  até 24 de novembro (vagas limitadas).

São Paulo, quarta-feira, 29 de novembro de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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O novo campo de 

batalha é o mundo 

digital. A tecnologia 

presente na vida das 

pessoas moldou um 

consumidor exigente 

e cada vez mais certo 

sobre o alto nível de 

serviço que o satisfaz

Pense bem: é o desem-
penho e capacidade das 
aplicações que defi nem 

o sucesso de uma empresa em 
um mundo que tenha se tor-
nado digital. Os resultados de 
negócio têm relação direta com 
performance e estabilidade dos 
sistemas. Não há como lutar 
contra isso. As empresas, mais 
cedo ou mais tarde, precisarão 
se adequar a nova realidade. 
Afi nal, o software está revo-
lucionando o mundo, certo? 

Caminhamos para um mo-
mento em que toda companhia 
será uma empresa de TI. E, 
nesse contexto digital, o su-
cesso e o fracasso de uma or-
ganização estão intimamente 
ligados à experiência que seu 
time de tecnologia consegue 
entregar a partir dos sistemas 
que chegam para os usuários, 
sejam clientes ou funcionários. 

Pense bem (mas responda 
rápido): Qual é o canal de maior 
movimentação de um banco? 
Das duas uma, ou é o internet 
banking ou é o aplicativo que 
roda nos smartphones de mi-
lhões de clientes. Quer uma 
prova disso? Segundo dados 
divulgados pela Federação 
Brasileira dos Bancos (Fe-
braban), dispositivos móveis 
foram responsáveis por 34% do 
volume de transações bancá-
rias em 2016. E esse percentual 
vai crescer. 

E-commerce, companhias 
de utilities, governos, segura-
doras e tantos outros, seguem o 
mesmo rumo visto em fi nanças 
e precisam entregar aplicações 
efi cientes e rápidas para seus 
consumidores. Web e mobile 
são operações que precisam 
funcionar 24 horas por dia 
durante sete dias por semana. 
Se o canal digital não estiver 
operando, os impactos são gi-
gantescos - tanto em termos de 
negócio quanto de percepção 
por parte dos usuários. 

Aliás, vale reforçar, essa 
necessidade não se limita ao 

B2C. Pense nos efeitos de uma 
instabilidade na aplicação que 
uma seguradora oferece a seus 
corretores? Ou que uma gran-
de rede de varejo pode causar 
sem o acesso ao seu estoque 
e reposição de mercadorias? 

Existe aqui um paradoxo. 
Se de um lado as empresas 
necessitam oferecer uma re-
lação simples, rápida e estável 
por meio das aplicações, do 
outro, há um desafi o enorme 
para o time da TI trazido pela 
complexidade gerada por 
esses ambientes. Isso acon-
tece porque a simplicidade 
e a funcionalidade na ponta 
exigem mais interconexões e 
correlações entre tecnologias 
que sustentam os sistemas. 
Quanto mais digital e conecta-
da a sua empresa, mais crítico 
será o componente de gestão 
do ambiente. 

O segredo para não se perder 
nos caminhos de sua jornada 
digital está em uma postura 
efetiva de olhar para aplicações 
com uma visão de negócios. As 
empresas costumam patinar 
um pouco na análise de dados 
digitais. As métricas mudam 
– assim como os perfi s e as 
necessidades - quando você 
precisa acompanhar toda a 
jornada do cliente, quantos 
componentes ou serviços esse 
app está processando e outras 
informações para, a partir 
dessa visão analítica, tomar as 
melhores decisões. 

Olhar o desempenho das 
aplicações em tempo real sob 
um viés de negócios ajuda 
empresas a se movimentarem 
de forma mais rápida frente a 
novas expectativas dos clien-
tes e a tecnologia que defi ne 
a performance dos negócios. 

Vamos então mudar a per-
gunta do título. Sabe por que? 
Simplesmente porque sua 
aplicação não pode mais travar, 
parar ou falhar. Em um mundo 
totalmente digital, experiên-
cia do usuário, aplicativos e 
negócios são convergentes e 
inseparáveis. Cabe às empre-
sas focarem neste cruzamento 
e monitorarem o impacto de 
cada linha de código nos re-
sultados comerciais. Este é o 
momento. 

(*) É líder da operação latino-
americana da AppDynamics, 

fornecedora de soluções APM 
(Application Performance 

Managment) adquirida pela Cisco em 
março de 2017 (www.cisco.com.br).

O que você faz 
quando a aplicação
de negócios para?

Diogo Tamura  (*)

A segurança da informação 
está cada vez mais complexa, 
as empresas agregam diversos 
produtos ao seu ambiente 
tentando fechar todas as 
portas para as ameaças, novos 
projetos de segurança são 
implementados a cada ano, 
novas soluções são adquiridas 
e o esforço exigido das equipes 
continua aumentando, assim 
como o volume de ameaças.

De olho no futuro, o merca-
do desenvolve novas tecnolo-
gias buscando estar sempre 
à frente dos cibercriminosos. 
Automação, sensores, inteligência artifi cial e machine learning 
são alguns termos que temos ouvido bastante ultimamente. 

Mas antes de olhar para o futuro precisamos primeiro olhar 
para o passado. As ameaças antigas como ransomware, malwa-
re de macro, phishing e tantas outras conhecidas há décadas 
ainda causam muitos estragos. Ataques bem sucedidos ainda 
são realizados com pen drives infectados e e-mails falsos, e os 
criminosos continuam explorando com sucesso vulnerabilidades 
há muito tempo conhecidas.

O machine learning e a inteligência artifi cial vão ajudar muito 
a automatizar os processos, analisar comportamento das amea-
ças, acelerar dos diagnósticos e reduzir os esforços das equipes 
já tão sobrecarregadas, mas ainda não é a bala de prata. São 
apenas novos elementos dentro de algo muito maior. 

Antes de abraçar novas tecnologias a empresa precisa avaliar 
qual é a sua real postura de segurança. Será que uma nova so-
lução com inteligência artifi cial é o que a empresa precisa no 
momento ou será que um projeto de classifi cação de dados seria 
mais efi ciente para proteger os dados sensíveis da companhia? 
Existem vulnerabilidades no endpoint, na rede, na nuvem ou 
são os processos de segurança que precisam ser revistos?

Os cibercriminosos não 
são diferentes dos bandidos 
tradicionais, eles sempre vão 
atacar quem estiver menos 
protegido e vão procurar até 
encontrar o que existe de mais 
valioso. Se a empresa está 
bem protegida, o atacante 
vai tentar acesso por meio 
da rede de um parceiro que 
tenha segurança falha, ten-
tar acesso via um dispositivo 
móvel desprotegido ou então 
usar engenharia social para 
tentar ganhar acesso com a 

ajuda de um colaborador menos atento aos procedimentos de 
segurança. Eles também vão procurar pelos dados mais precio-
sos da empresa, seja no terminal, na nuvem ou no data center.

Cada empresa é diferente, é preciso conhecer de fato quais 
são as vulnerabilidades de cada uma e estudar como elas devem 
ser tratadas. Uma análise de postura irá apontar onde devem 
ser feitos os investimentos e também como aproveitar os in-
vestimentos anteriores. Muitas vezes os produtos necessários 
para uma boa segurança já estão lá, mas estão mal confi gurados, 
não estão integrados ou a equipe não está utilizando todos os 
recursos disponíveis.

O universo de coisas que as empresas consomem envolven-
do tecnologia é gigantesco e por isso elas acabam perdendo 
a visibilidade do ambiente corporativo como um todo. Obter 
conhecimento detalhado sobre a estrutura, o funcionamento dos 
produtos e saber onde estão os riscos é a forma mais efi ciente 
de investir em segurança atualmente.

 
(Fonte: Jeferson Propheta é diretor de serviços de segurança

da McAfee para a América Latina).

Aprimorar a postura de segurança é o 
melhor investimento para o futuro

Patricia Cotti (*)
 

O varejo mundial, até 
então acostumado com 
a compra e venda de 

mercadorias e uma comunica-
ção voltada para a tentativa de 
fi delização e recompra, se vê 
diante de um novo desafi o: o 
consumidor moderno, cujos va-
lores, ideias e vínculos de marca 
se apresentam em desacordo 
com os modelos tradicionais 
até então criados.

 
Muito se fala das mudanças 

nas lojas e nos ambientes de compra nos últimos anos. Mas, uma 
coisa é fato: quando se analisa o passado, poucas são as efetivas 
alterações percebidas na forma de interação “cliente-venda”.

 
O mercado varejista, assim como a indústria de bens de consumo, 

se desenvolveu aos poucos na tentativa de entregar uma melhor 
qualidade com base em um menor custo. É o que se chama de 
maximização do valor ou benefício percebido. Isso, por si só, não 
é mais sufi ciente. Preço, apesar de ser sempre considerado, não 
é mais um fator decisivo para uma compra propriamente dita, 
e sim, um direcionador da última oferta após a decisão tomada.

 
A entrega imediata, considerada um dos grandes benefícios 

da loja física em sua briga com o e-commerce, deixa de ser vista 
como tal justamente pela valorização de um maior mix ou solu-
ção de compra. Especifi camente no caso da empresa “Bonobos”, 
isso se traduz na simples possibilidade de não se sair pelas ruas 
norte-americanas com um amontoado de sacolas.

 

A visão omnichannel: clientela 
versus ponto de venda mobile
“E o futuro não é mais como era antigamente”. A frase do cantor e compositor Renato Russo, 
cantada em 1986 em um de seus sucessos musicais, “Índios”, não poderia ser mais atual, sobretudo 
se fi zermos uma analogia ao setor varejista, principalmente no que se refere às mudanças no 
comportamento de consumo e readequação de seus valores

Surgida há alguns anos nos Estados Unidos, ela conta, atual-
mente, com trinta pontos físicos (não chamados de lojas) e 
desponta como um dos principais players norte-americanos no 
mercado de moda masculina, tendo apresentado um dos maiores 
crescimentos do setor.

 
Destaque nas revistas de negócios e dentro da própria National 

Retail Federation (NRF), a “Bonobos” traz ao seu público um 
novo modelo de negócios, totalmente integrado, que parte do e-
-commerce e se apresenta ao mundo físico apenas como solução, 
aconselhamento.

 
Em seu ponto físico, apresentado ao mundo como um “guide 

shop”, o cliente é atendido por um consultor (“ninja”, de acordo 
com a nomenclatura da própria empresa). Ele é o responsável 
por direcioná-lo a experimentar as roupas da marca, disponíveis 
de maneira unitária e sem estoques para venda.

 
Após esta experiência, a compra se dá no canal online, via 

Point of Sale (POS), com entrega, em apenas algumas horas, 
diretamente na residência ou no trabalho do consumidor. Sem 
sacolas, sem produtos para aquisição imediata, sem vendedores 
tentando efetuar a conversão da venda, sem pontos de desgaste 
ou negociações de preço.

 
O guide shop funciona como o ponto de contato do consumidor 

com a marca, é uma espécie de guia para a escolha do melhor 
modelo e tamanho, para a defi nição do look e orientação das 
tendências de moda diante do seu estilo pessoal.

 
Com atuação online, via aplicativo e ponto físico, a “Bonobos” 

traduz o verdadeiro entendimento por trás do termo omnichan-
nel, com o aproveitamento do melhor de cada canal no auxilio 
ao cliente dentro de sua jornada de compra.

 
(*) É diretora vogal do Instituto Brasileiro de Executivos e Mercado de Consumo 

(IBEVAR) e diretora de conteúdo da Academia de Varejo.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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INCORPORAÇÃO SEM HOMOLOGAÇÃO
Empresa incorporadora absorveu os empregados da empresa cindida, 
será necessário efetuar a homologação dos funcionários, devem 
ser comunicados o MTE e o Sindicato, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE CONTRATAR FUNCIONÁRIO COMO COMISSIONISTA, 
SEM UM SALÁRIO FIXO, COMO PROCEDER?

A contratação de empregados na condição de comissionista pura é 
possível, desde que a convenção coletiva não proíba tal condição. 
Contudo a empresa deverá garantir o piso da categoria caso do mesmo 
não atingir o valor mínimo previsto na convenção coletiva.

RESCISÃO NA NOVA LEI TRABALHISTA
Com a reforma trabalhista, como fica a rescisão de contrato de traba-
lho, funcionário terá direito aos 40% de multa do FGTS? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

VALORES QUE NÃO INTEGRAM O SALÁRIO
Com a reforma trabalhista entrar em vigor (11/11/2017), a empresa 
poderá pagar e discriminar uma verba como bonificação, ajuda 
de custo ou abono e não incidir nos cálculos de férias + 1/3, 13º 
salário, bem como nos cálculos de INSS e FGTS, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPREGADA DOMÉSTICA POSSUI ESTABILIDADE PRÉ-APOSENTADORIA?
A Lei Complementar nº 150/2015 (Lei da Doméstica) não há estabilidade 
prevista antes do empregado doméstico se aposentar. A estabilidade é 
prevista  na convenção coletiva, portanto como até o presente momento 
não existe um sindicato representativo da doméstica, é possível o empre-
gador doméstico, rescindir o contrato de trabalho nessas condições.

TERCEIRIZAR O SERVIÇO DA COZINHA
Restaurante pretende terceirizar o serviço da cozinha, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

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

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

Esta quarta é o décimo segundo dia da lunação. A Lua está plena no signo de Áries aumentando a impulsivi-
dade e ajudando a obter soluções. De manhã a Lua faz um bom aspecto com o Sol que vai dar maior clareza, 
vitalidade e muita ação. Neste dia de Mercúrio, é um bom momento para buscar uma comunicação mais clara, 
direta e verdadeira. A noite pode ser um pouco tensa. A Lua em aspecto ruim com Plutão pode gerar crises e 
provocar emoções fortes por causa de questões que ainda não foram bem resolvidas. Hora de usar essa energia 
para eliminar padrões destrutivos.
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Aproveite estra metade de semana 
parta o encerramento de uma situa-
ção e a conquista de coisas novas e 
importantes que irão impulsionar o 
setor profi ssional no próximo ano. 
Com a Lua em seu signo na fase cres-
cente é bom elevar o pensamento e 
idealizar suas metas. 67/467 – Cinza.

Saiba manter as parcerias que dão 
certo e fortaleça suas motivações. 
Evite as atitudes egoístas que geram 
rompimentos e levam ao afastamento 
de alguém.  A Lua em Áries o ajuda 
a traçar planos e fi xar metas para o 
ano de 2018. Momento receptivo a 
novidades. 92/492 – Azul.

A Lua está plena no signo de Áries 
aumentando a impulsividade e aju-
dando a obter soluções. Vai adorar as 
situações novas que se apresentam 
adaptando-se ao jeito que elas são. 
Conte com ajuda de alguém que 
irá apoiar seus planos ou desejos. 
93/293 – Amarelo.

De manhã a Lua faz um bom aspecto 
com o Sol que vai dar maior clareza, 
vitalidade e muita ação. Defi na prio-
ridades para o início de 2018 e veja 
o que mais importante e procure 
defi nição dos rumos que sua vida 
deve tomar. A noite pode ser um 
pouco tensa.12/512 – branco.

A Lua em aspecto ruim com Plutão 
pode gerar crises e provocar emoções 
fortes por causa de questões que 
ainda não foram bem resolvidas. 
Com a Lua Crescente em Áries pode 
alimentar algum desejo novo e que 
seja possível, criando motivações. 
67/467 – Amarelo.

Com Sol aproximando-se da casa da 
família haverá maior afetividade no 
relacionamento amoroso com bons 
momentos conjugais. Mantenha 
uma atitude conservadora e tudo 
irá se acalmar. Irá se aproximar de 
suas raízes e rever alguém ou algo 
do seu passado. 89/489 – Verde.

Aproveite para mudar seu modo 
de viver, saia mais, divirta-se, mas 
respeite a opinião das pessoas. Man-
tenha-se fi el aos acordos que foram 
feitos antes, seguindo a orientação 
traçada. É preciso combater a pro-
pensão a gastar e comer além do que 
manda o bom senso. 77/477 – Verde.

O Sol no nosso signo aumenta seu 
interesse pela condição material 
para o consumo, bom dia para 
compras. Pode aproximar-se de pes-
soas dando início a novas relações. 
Devido ao aspecto mais pesado do 
dia as cobranças e as obrigações 
devem ficar em primeiro lugar. 
90/990 – Azul.

Evite tomar atitudes possessivas e 
até passionais que serão responsá-
veis por crises no relacionamento 
amoroso, que acabam diminuindo a 
sua paixão. O fi nal do dia é um bom 
período para elevar o pensamento e 
almejar metas idealizando melhores 
rumos na vida para 2014.  55/355 
– Verde.

Além de boas notícias sobre ganhos 
materiais poderá contar com algum 
benefício a mais. Terá que cuidar da 
saúde evitando os excessos no fi nal 
de ano, pois só assim conseguirá ter 
disposição para enfrentar a fase mais 
delicada do ano até a chegada de seu 
aniversário. 54/354 – Azul.

Com a Lua em Áries este é um mo-
mento de nervosismo, sendo melhor 
manter a rotina no seu ambiente. 
Pode ser levado a situações que 
provoquem rompimento brusco. À 
noite, as expectativas demasiadas 
mexem com o emocional e podem 
provocar exageros e excessos. 
88/388 – Vermelho.

A Lua em Áries traz uma forte energia 
no ar, que dá impaciência e agilidade. 
O Sol que ocupa a casa três provocará 
mudanças, viagens e muita vontade 
de alcançar liberdade para novas 
conquistas. Muito prazer sexual 
neste meio de semana e felicidade no 
ambiente familiar. 83/583 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 29 de Novembro de 2017. Dia de São Virgílio, São Filo-
meno de Galácia, Santa Iluminada, São Brás de Veroli, São Demétrio, 
São Paramão, e Dia do Anjo Menadel, cuja virtude é a alegria. Hoje 
aniversaria o ator Francisco Cuoco que faz 84 anos, a atriz e apresen-
tadora Maria Paula Fidalgo que nasceu em 1970 e o ator Bruno Garcia 
que também faz 47 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau é alegre, vivaz, possui muita fé 
e esperança na vida. Em geral é idealista, humanista e vulnerável aos 
ambientes e pessoas que o rodeiam. Receptivo, altamente intuitivo é 
capaz de compreender as pessoas. Acredita muito num futuro melhor, 
possuindo uma personalidade empreendedora e progressista. É im-
pressionável, franco e sincero. Às vezes, tanta franqueza atrapalha os 
relacionamentos. Sendo agitado e inquieto precisa de exercícios físicos 
e de atividade constante.

Dicionário dos sonhos
CERVEJA – Encontro com amigos, prazeres. Cerveja 
gelada: ligação com pessoa egoísta. Quente: mexericos.
Números de sorte: 27, 29, 32, 37, 48 e 63.

Simpatias que funcionam
Para trazer seu amor de volta com grão de arroz: 
Para realizar a simpatia para trazer seu amor de volta 
você vai precisar dos seguintes ingredientes: Uma bacia, 
Xícara de arroz, Xícara de açúcar, Xícara de água, Pedaço 
de papel e Caneta. Primeiramente, escreva o nome da 
pessoa amada em um pedaço de papel. Em seguida colo-
que o papel com o nome da pessoa na bacia, e comece a 
dizer: (o nome da pessoa que você deseja reconquista), 
eu te lavo, elimino tudo que me atrapalha de voltar para 
você. E coloque o copo de água na bacia. Depois, (diga 
novamente o nome da pessoa amada) e repita a seguinte 
frase: Eu te adoço! E coloque o copo com açúcar na bacia. 
Novamente (repita o nome da pessoa que deseja voltar) 
eu multiplico o seu amor por mim. Depois coloque o copo 
com arroz na bacia, coloque sua mão direita dentro da 
água e mentalize seu amor voltando para você.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 60

CPG
PALMEIRAS

BONNERASA
SGTOMTR

BATATABAROA
AÇLARED
GOLREINO
EEMOEE
MCESPIRA

APOSTAEGG
BAZARPIER

GIOPERETA
CANARAIR

HINOOCIO

CADASTROS

Madeira
usada em

vigas e
escadas

Dado im-
portante ao
se montar

dietas

Que
recuperou
a saúde

Time cam-
peão do

Brasileiro
em 2016

William (?):
apresenta
o "Jornal
Nacional"

(?) Caval-
cante,

humorista
cearense

(?) baixa: é
apropriada
à pesca
do siri

Tubérculo
amarelo

usado em
purês

Refúgio de
quem tem
síndrome
do pânico

Rock
brasileiro
da década
de 1960

Sistemas
(?): itine-
rante e

plantation

Prática 
comum em
cassinos

Cada
volta da
rosca de
parafuso

Centro
comercial 
de cidades

árabes

Gênero
teatral de
"A Viúva
Alegre"

Band-(?),
curativo
de feri-
mentos

Imposto de
competên-
cia da Uni-
ão (sigla)

Registros de
clientes em
estabele-
cimentos

Punta (?), destino
turístico dominicano

Música que toca
no pódio olímpico

(?) vegetal,
estudo da
Botânica
100 cm

O Rei do (?):
Lampião (Hist.)

Alumínio, chumbo
ou estanho (Quím.)

Ovo, em
inglês
Marília

(?), atriz
Atracadou-
ro de em-
barcações
Vantagens

Estilo do
Nx Zero
Cômodo
do "chef"

Estratégia de
marketing usada
por empresas,
no Facebook

Editores
(abrev.)

"Polícia",
em PF 

Órgão 
de voo

Fluido de
balões

1.100, em
romanos

(?) de
Letra:

ONG de
Raí e

Leonardo

Sílaba de
"ordem"
Falta de

ocupação

3/aid — egg. 4/cana. 5/bazar. 6/bonner — iê-iê-iê. 15/gasto energético.
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Refl exões

Cena da peça “Limonada”.

“Limonada”, primeiro projeto voltado para o 
público jovem LGBT da Benvinda Cia., narra as 
desventuras amorosas de Beto, um rapaz gay que 
está se aproximando dos 30 anos de idade. Pres-
tes a iniciar a comemoração de seu aniversário, 
Beto recebe a visita de seus cinco ex-namorados. 
Acontece, então, uma viagem pelas memórias do 
rapaz, que tenta conciliá-las aos seus sentimentos. 
A montagem com foco na diversidade jovem rees-
treia dia 4 de dezembro e  propõe a ser uma peça 
teatral que fala do universo gay sem se utilizar 
de clichês ao abordar essa realidade. Com texto 
e direção de João Hannuch, que buscou inspira-
ção em seus relacionamentos amorosos que não 
deram certo, “Limonada” leva ao palco, de forma 
leve e poética, a realidade de relacionamentos 
no mundo moderno no ponto de vista do que 
acontece com casais do mesmo sexo. Dividida 
em seis partes, a peça conta com 11 atores, que 

Cena da peça “Aurélio e o Grande Mistério”.

Sonhar o impossível 
até torná-lo real. 
É assim que o 
espetáculo “Aurélio 
e o Grande Mistério” 
trabalha a ideia de 
que os desejos mais 
mirabolantes, através 
do tempo, podem 
virar realidade, 
independente das 
difi culdades

Aurélio é um hamster 
robusto e inteligente 
que deseja se tornar um 

membro da Academia Brasi-
leira de Letras. Mas sabe das 
difi culdades que vai enfren-
tar por ser um hamster. Ele 
mora atrás de uma biblioteca 
e frequentemente bisbilhota 
os mais diversos títulos para 
sempre aprender algo novo. 
Maria, sua amiga e confi dente, 
uma garota órfã que mora na 
rua desde muito nova, mas 
mesmo com as difi culdades, 
tem a garra necessária para 
dar a volta por cima e reali-
zar todos os seus sonhos. Já 
Pitoco quer ser o mais famoso 

“Aurélio e o Grande Mistério”
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jogador de futebol do mundo, 
mas tem medo de não conseguir 
seguir a carreira dos campos 
por conta de um sério problema 
de vista. Além deles, um mis-
terioso personagem entra em 
cena: Seu Cuco, um medonho 
vizinho que coleciona as mais 
terríveis histórias da cidade. O 
espetáculo discute temas além 

da história em si. A relação 
com o “tempo”: o passado, o 
presente e o futuro, as causas 
e consequências das nossas es-
colhas, os sonhos e a esperança. 
Quando poderemos ser quem 
nós queremos ser? Quando não 
vamos mais precisar fi ngir ser 
alguém que não somos para ser-
mos aceitos? Com delicadeza e 

um olhar infantil, o texto aborda 
essa questão social tão presente 
no nosso mundo. Com Bruno 
Ospedal, Luiza Valio, Nayara 
Konno, Thales Rodrigues e 
Samuel Carrasco.

Serviço: Teatro Dr. Botica (Shopping 
Metro Tatuapé), R. Dr. Melo Freire, s/n, tel. 
98193-0556. Sábado (2) e domingo (3) 17h. 
Ingresso: R$ 40.

Quarteto Prelúdio

O “Quarteto Prelúdio” é formado pelos experientes 
músicos John Wang (spalla) no primeiro violino, no 
segundo violino, Luciana Meirinho e os concertinos 
dos naipes das violas e violoncello, Thiago Santos e 
Hector Ramos, que visam o primor na execução de 
obras eruditas, a paixão no tango e a irreverência no 
popular.   O Quarteto tem repertório entre o erudito e 
popular, mostrando a diversidade de estilos e compo-
sitores estrangeiros e brasileiros que podem ser traba-
lhados na formação de cordas. A peça executada vem 
acompanhada de breve explanação pelos integrantes, 
com a proposta de preparar a audição do programa. Os 
músicos apresentam também o Projeto “Árias famosas 
das Óperas” que marcam melodias consagradas no 
repertório instrumental, contando com explanações 
realizadas pela maestrina Silvia Luisada. 

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, tel. 3611-3042. 
Domingo (10) às 11h30. Ingresso: R$ 10.

Clássicos
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Universo gay

se revezam para dar vida aos personagens. Com 
Bárbara Grossi, Daniel Paulo, Emma Jovanovic, 
Fernando Castro, Jhones Pereira, Jhulie Campos, 
João Hannuch, Mauricio Ferreira, Victor Damaso 
e Yasmin Pavanelli. 

 
Serviço: Via Espaço Cênico, R. Capote Valente, 1323, Sumaré, 

tel. 3801-1843. Segundas e terças às 21h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 
(meia). Até 12/12. 
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Agora é a hora
“Agora é hora de mudança, 

tudo está chegando a um clímax. 
O fi m da corrupção está perto. 
Temos que criar um mundo de 
verdade e amor. Cada um tem 
seu papel. Se comparo ou critico, 
perco tempo porque não posso 
mudar o papel dos outros. Então 
tenha pensamentos positivos 
para si. Contemple o que é bom. 
Vá para um estado de meditação. 
Mantenha as qualidades origi-
nais da alma (pureza, paz, amor, 
verdade, felicidade) na mente. 
Pense nas qualidades do Pai e 
não se preocupe.

Brahma Kumaris”

Acontece no próximo dia 9 
a 3ª edição da mostra Futuro 
do Cinema Brasileiro. O evento 
oferece a cineastas, estudantes 
de cinema e demais interessados 
um recorte da produção brasilei-
ra de curtas independentes. Os 
dez fi lmes dividem-se entre do-
cumentário e fi cção, com temas 
diversos – imigração, música e 
dança afro-brasileiras, população 
albina, religião e sexualidade, 
entre outros. Após exibição 
das produções selecionadas, 
os diretores participam de uma 
conversa com o público sobre o 
futuro da produção cinematográ-
fi ca brasileira. A mostra recebeu 
mais de 60 trabalhos de temáticas 
diversas, produzidos a partir de 

2015 com no máximo 20 minutos 
de duração. No conjunto, predo-
minaram dois aspectos muito re-
veladores para o futuro do cinema 
nacional: a grande quantidade 
de documentários e a presença 
maciça de mulheres na direção. 
Dentre os critérios de seleção 
para as produções escolhidas es-
tão originalidade, relevância dos 
temas, diversidade de gênero das 
obras (documentários e fi cções), 
qualidade estética, equidade de 
gênero na direção, trabalhos 
produzidos fora do Estado de São 
Paulo e incentivo a estudantes e 
produções independentes.

Serviço: Casa Guilherme de Almeida, 
R. Cardoso de Almeida, 1943, Perdizes, tel. 
3673-1883. Sábado (9)  às  15h. Entrada franca.

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

FÁBIO SANTOS DE MATOS, estado civil solteiro, profi ssão garçom, nascido em Euclides 
da Cunha, Estado da Bahia (CN:LV.A/086.FLS.253 EUCLIDES DA CUNHA/BA), Euclides 
da Cunha, BA no dia quatro de junho de mil novecentos e noventa e sete (04/06/1997), 
residente e domiciliado Avenida Professor João Batista Conti, 832, bloco A, apartamento 
52, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arisvaldo 
Dantas de Matos e de Flausina Dantas Santos. ARIANE BUENO RODRIGUES TAVARES, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/031.
FLS.033V CONSOLAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia três de outubro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (03/10/1984), residente e domiciliada Avenida Professor João Batista Conti, 
832, bloco A, apartamento 52, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Ubirajara Rodrigues Tavares e de Teresinha Bueno Rodrigues Tavares.

RENAN SANTOS CUNHA, estado civil solteiro, profi ssão operador de alto envelopadora, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/184.FLS.116V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte de junho de mil novecentos e noventa e três (20/06/1993), residente e domiciliado 
Rua Canção Agalopada, 41, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Eli Oliveira da Cunha e de Maria Aparecida dos Santos Cunha. JOY-
CE DA SILVA CARLOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guaianases, 
nesta Capital (CN:LV.A/095.FLS.093 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia quinze de 
dezembro de mil novecentos e noventa e dois (15/12/1992), residente e domiciliada Rua 
Canção Agalopada, 41, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Manoel Daniel da Silva e de Maria Aparecida Carlos.

FLAVIO DA SILVA LOPES, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, nascido em Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV.A/008.FLS.035-12° CIRCUNSCRIÇÃO DE 
RIO DE JANEIRO/RJ), Rio de Janeiro, RJ no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos 
e setenta e quatro (25/04/1974), residente e domiciliado Avenida Senador Teotônio Vilela, 
22, Monte Castelo, neste Estado, São José dos Campos, SP, fi lho de Jorge Marques 
Lopes Filho e de Nina da Silva Lopes. ISABEL CRISTINA MORAIS DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em Santos, neste Estado 
(CN:LV.A/086.FLS.081-2° SUBDISTRITO DE SANTOS/SP), Santos, SP no dia vinte e nove 
de novembro de mil novecentos e sessenta e oito (29/11/1968), residente e domiciliada 
Rua Santo Antônio da Manga, 128, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Eudes Nunes dos Santos e de Alcinéa Morais dos Santos.

VICENTE BRAZ DE ARAUJO, estado civil divorciado, profi ssão operador A, nascido em 
Guararema, neste Estado, Guararema, SP no dia trinta de junho de mil novecentos e 
cinquenta e cinco (30/06/1955), residente e domiciliado Rua João Abreu Castelo Branco, 
215, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Braz de Araujo 
e de Serafi na Pereira de Araujo. MARLI DE FREITAS MACHADO, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Subdistrito Brasilândia, nesta Capital (CN:L-
V.A/005.FLS.175-BRASILÂNDIA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de setembro de 
mil novecentos e sessenta e seis (22/09/1966), residente e domiciliada Rua João Abreu 
Castelo Branco, 215, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio de Freitas Machado e de Yvone Gouveia Machado.

MARCOS JOSÉ DE MATOS, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em 
Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia primeiro de outubro de mil novecentos 
e setenta e sete (01/10/1977), residente e domiciliado Rua Campinas do Piauí, 800, 
casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Freire de Matos e de Irene Maria 
Barbosa. JESSICA ALINE TOSTES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/229.FLS.022-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezessete de setembro de mil novecentos e noventa e três (17/09/1993), residente 
e domiciliada Rua Campinas do Piauí, 800, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Cicero Lima de Oliveira e de Rosana das Graças Tostes.

LUIZ ANTONIO LIMA RAPOZO, estado civil divorciado, profi ssão ajudante de pedreiro, 
nascido em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia seis de maio de 
mil novecentos e sessenta e nove (06/05/1969), residente e domiciliado Rua Francisco 
Alarico Bérgamo, 1109, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio José 
Rapozo e de Maria Lima de Freitas. SUELI SOARES NUNES, estado civil divorciada, 
profi ssão aposentada, nascida em Agua Branca, Estado de Alagoas, Agua Branca, AL 
no dia vinte de junho de mil novecentos e setenta (20/06/1970), residente e domiciliada 
Rua Francisco Alarico Bérgamo, 1109, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Agenor Nunes e de Elena Soares Nunes.

LEONARDO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/132.FLS.013V SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia cinco de junho de mil novecentos e oitenta e dois (05/06/1982), 
residente e domiciliado Rua Chá dos Jesuítas, 952, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco Alves da Silva e de Ondina Fonseca da Silva. EDIVANIA DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/124.
FLS.112-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de abril de mil novecentos e noventa 
(06/04/1990), residente e domiciliada Rua Chá dos Jesuítas, 929, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Heleno da Silva e de Maria Jose da Silva.

MARCOS RODRIGUES DOS REIS, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/037.FLS.257-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia dezessete 
de março de mil novecentos e oitenta (17/03/1980), residente e domiciliado Rua Miguel 
Langone, 52, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Helena Maria Rodrigues dos Reis. 
AMANDA CRISTINA BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/039.FLS.258-VILA MATILDE/SP), São 
Paulo, SP no dia sete de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (07/08/1986), residente 
e domiciliada Rua Sílvio Barbini, 632, bloco B, apartamento 53, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ruben Barbosa e de Zilda Felix 
de Souza Barbosa.

MATHEUS VINICIUS RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão operador de tele-
marketing, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/231.FLS.186V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (29/08/1995), 
residente e domiciliado Rua Santo Antônio de Itaberava, 614, casa 02, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eduardo Rodrigues da Silva e de Rosimar Santos 
Rodrigues da Silva. GEISE BRITO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão super-
visora, nascida em Barra do Rocha, Estado da Bahia (CN:LV.A/005.FLS.297 UBAITABA/
BA), Barra do Rocha, BA no dia quinze de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco 
(15/01/1995), residente e domiciliada Rua Santo Antônio de Itaberava, 614, casa 01, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ademar Macario dos Santos e de 
Joselia Brito Reis Macario.

MÁRIO JOSTEIR CONFORTO E CASTRO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
cozinha, nascido em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/157.FLS.175V-BELA 
VISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de outubro de mil novecentos e oitenta e sete 
(18/10/1987), residente e domiciliado Rua Jacinto de Sampaio Soares, 84, casa 01, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mário Josteir 
Castro Junior e de Marijalva da Conceição Conforto. SIMONE DE SOUZA CARVALHO 
SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Gonçalo, Estado do 
Rio de Janeiro, São Gonçalo, RJ no dia dezoito de junho de mil novecentos e setenta 
(18/06/1970), residente e domiciliada Rua Jacinto de Sampaio Soares, 84, casa 01, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos de 
Carvalho e de Maria Inez de Souza Carvalho.

DILAIR JUNIOR DOS PASSOS MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão técnico de 
enfermagem, nascido em Belém, Estado do Pará (CN:LV.A/062.FLS.186-3º OFÍCIO 
DE BELÉM/PA), Belém, PA no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e oitenta 
(16/10/1980), residente e domiciliado Rua Giúlio Ferro, 148, bloco C, apartamento 51, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dilair da 
Silva Martins e de Maria Carneiro dos Passos Martins. ALINE NERES DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Una, Estado da Bahia (CN:LV.A/031.
FLS.159-PAU BRASIL/BA), Una, BA no dia vinte de março de mil novecentos e oitenta e 
quatro (20/03/1984), residente e domiciliada Rua Giúlio Ferro, 148, bloco C, apartamento 
51, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Helio de 
Jesus dos Santos e de Lucilene de Jesus Neres.

ALBERTUS STEPHANUS WELGEMOED, estado civil solteiro, profi ssão encanador, 
nascido em Johannesburg - África do Sul, África do Sul no dia três de abril de mil nove-
centos e setenta e cinco (03/04/1975), residente e domiciliado Rua Matias Quevedo, 130, 
apartamento 51-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Albertus Stephanus Welgemoed e de Elizabeth Yolanda Visser. SAMANTA CAROLINA 
COLETTI, estado civil solteira, profi ssão garçonete, nascida em Piracicaba, neste Estado 
(CN:LV.A/073.FLS.281V-3º SUBDISTRITO DE PIRACICABA/SP), Piracicaba, SP no dia 
dez de novembro de mil novecentos e oitenta e dois (10/11/1982), residente e domicilia-
da Rua Matias Quevedo, 130, apartamento 51-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arnaldo Maria Coletti e de Vandinha Forti Coletti.

RODRIGO SANTOS GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/081.FLS.032 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de 
março de mil novecentos e oitenta e cinco (02/03/1985), residente e domiciliado Rua 
Abajeru, 120, casa 01, Parque Sevilha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jurandir 
Gomes da Silva e de Maria do Carmo dos Santos. ROSANA APARECIDA PIRES, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/146.FLS.190V-I-
TAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de novembro de mil novecentos e oitenta 
e oito (18/11/1988), residente e domiciliada Rua Jatiba, 28, casa 01, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Adiron David Pires e de Maria Bernadete Barreto Pires.

ALBERTO DA SILVA MERGULHÃO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão fi scal 
de linha, nascido em Americana, neste Estado (CN:LV-A 82,FLS.161-AMERICANA/SP), 
Americana, SP no dia trinta e um de maio de mil novecentos e noventa e três (31/05/1993), 
residente e domiciliado Rua Professor Hasegawa, 1613, bloco A, apartamento 13, 
condomínio G 01, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alberto Mergulhão de 
Almeida e de Erika Regina da Silva Pontes. DANIELE BERNARDO DE LIMA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-71,FLS.177-ALTO 
DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e nove (06/02/1989), residente e domiciliada Travessa Soprando ao Vento, 112, CASA 
02, Jardim da Conquista, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Jose João de Lima e de 
Solange Bernardo de Lima.

OZAIR BRAZ, estado civil divorciado, profi ssão encarregado, nascido em Gloria, Estado 
da Bahia, Gloria, BA no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e setenta e nove 
(14/02/1979), residente e domiciliado Rua Lumiar, 31, Conjunto Habitacional Águia de 
Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sinesio Manoel Braz e de Doralice Maria 
Braz. ROSELI DE MACEDO DE MOURA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de RH, 
nascida em Mundo Novo, Estado de Mato Grosso do Sul, Mundo Novo, MS no dia dezoito 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e quatro (18/02/1984), residente e domiciliada 
Rua Padre Mário Marques e Serra, 12, Jardim Sabiá II, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lha de Valdomiro Ferreira de Moura e de Eufrásia de Macedo Moura.

FRANCISCO CARLOS LEME, estado civil viúvo, profi ssão agente de segurança peni-
tenciária, nascido em Coronel Macedo, neste Estado, Coronel Macedo, SP no dia treze 
de julho de mil novecentos e quarenta e seis (13/07/1946), residente e domiciliado Rua 
Arturo Vital, 126, bloco B, apartamento 44, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Leme e de Maria Leme Vaz. APARECIDA PORTELA 
DE SIMAS, estado civil divorciada, profi ssão doméstica, nascida em São Caetano do 
Sul, neste Estado, São Caetano do Sul, SP no dia vinte e um de maio de mil novecentos 
e sessenta e oito (21/05/1968), residente e domiciliada Rua Arturo Vital, 126, bloco B, 
apartamento 44, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Leonel Brito Simas e de Ivone Portela de Simas.

ALESSON HENRIQUE DOS SANTOS BARBOSA, estado civil divorciado, profi ssão 
vigia, nascido em Traipu, Estado de Alagoas, Traipu, AL no dia onze de julho de mil 
novecentos e oitenta e nove (11/07/1989), residente e domiciliado Rua do Seu Olhar, 62, 
casa 01, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cícera dos Santos 
Barbosa. GIVALDICE VEIGA BRUNO SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Traipu, Estado de Alagoas (CN:LV.A/020.FLS.203-TRAIPU/AL), Traipu, AL 
no dia dezesseis de julho de mil novecentos e noventa e três (16/07/1993), residente e 
domiciliada Rua do Seu Olhar, 62, casa 01, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Everal Veiga Santos e de Maria José Bruno.

JEFFERSON HENRIQUE RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/171.FLS.020-LIBERDADE/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e oitenta e nove (29/07/1989), 
residente e domiciliado Rua Guarapá, 42, B, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Emildo Pereira Rodrigues e de Marcia Regina da Costa. MARIA DE FATIMA 
SOUZA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente balconista, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/154.FLS.189V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de 
outubro de mil novecentos e noventa e um (18/10/1991), residente e domiciliada Rua 
Guarapá, 42, B, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Monico da 
Silva e de Marta de Souza.

JOSÉ GONÇALVES DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido em Ibicarai, Estado da Bahia, Ibicarai, BA no dia dezesseis de outubro de mil 
novecentos e cinquenta e dois (16/10/1952), residente e domiciliado Avenida David 
Domingues Ferreira, 1468, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Brigido Moreira do 
Nascimento e de Maria Gonçalves do Nascimento. MADALENA GALLO, estado civil 
divorciada, profi ssão cozinheira, nascida em Ermelino Matarazzo, nesta Capital, São 
Paulo, SP no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e sessenta (24/05/1960), 
residente e domiciliada Rua Galáxia, 133, Cidade Satélite Santa Bárbara, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Gallo e de Lucia Moreira Gallo.

NILTON CARLOS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão advogado, nascido em 
Subdistrito Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de janeiro 
de mil novecentos e sessenta e oito (28/01/1968), residente e domiciliado Rua Alfredo 
Costa, 68, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Carlos da 
Silva e de Ziza Aparecida da Silva. ELZA FIRMINO DE SOUZA, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Jequié, Estado da Bahia, Jequié, BA no 
dia trinta e um de agosto de mil novecentos e setenta e dois (31/08/1972), residente e 
domiciliada Rua Alfredo Costa, 68, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Alexandre José de Souza e de Iraildes Firmino de Souza.

CICERO GALDINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Angelim, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/035.FLS.213 ANGELIM/PE), Angelim, PE 
no dia quinze de julho de mil novecentos e sessenta e nove (15/07/1969), residente e 
domiciliado Rua Estevão Dias Vergara, 184, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Antônio da Silva e de Maria José Galdino da Silva. 
MARIA NEUZA AMANCIO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, 
nascida em Conceição do Coité, Estado da Bahia (CN:LV.A/010.FLS.181-IRAJUBA-BA), 
Conceição do Coité, BA no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e sessenta 
e três (24/09/1963), residente e domiciliada Rua Estevão Dias Vergara, 184, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Albino dos Santos e de 
Lucia Amancio dos Santos.

JOSÉ RANGELL DA SILVA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão sushiman, nascido 
em Patos, Estado da Paraíba (CN:LV.A/006.FLS.128V CATINGUEIRA/PB), Patos, PB 
no dia dezenove de março de mil novecentos e oitenta e cinco (19/03/1985), residente e 
domiciliado Rua Marcondes Homem de Melo, 126, casa 03, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valmir da Silva Gomes e de Elita da Silva 
Gomes. KAMILA DE SOUZA COSTA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, 
nascida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/241.FLS.171-PENHA 
DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de maio de mil novecentos e noventa 
e quatro (18/05/1994), residente e domiciliada Rua Marcondes Homem de Melo, 126, 
casa 03, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaldo 
Ferreira da Costa e de Zuleica Conceição de Souza Costa.

RODRIGO LEONARDO DA COSTA FRANCELINO, estado civil solteiro, profi ssão 
porteiro, nascido em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/164.FLS.256-IN-
DIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de julho de mil novecentos e oitenta 
e seis (17/07/1986), residente e domiciliado Rua Sempre Brilhara, 24, fundos, Conjunto 
Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Marinho 
Francelino e de Sandra Maria da Costa. MIRTINS SHIRLEY MARIA DO NASCIMEN-
TO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Palmares, Estado de Pernambuco 
(CN:LV.A/044.FLS.080V-PALMARES/PE), Palmares, PE no dia vinte e dois de janeiro 
de mil novecentos e noventa e três (22/01/1993), residente e domiciliada Rua Sempre 
Brilhara, 24, fundos, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Celina Maria do Nascimento.

CARLOS MAGNO DE MOURA FLORENCIO, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em Serra Talhada, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/120.FLS.185-BELENZI-
NHO/SP), Serra Talhada, PE no dia seis de janeiro de mil novecentos e noventa e um 
(06/01/1991), residente e domiciliado Rua Dona Maria de Camargo, 863, A, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Florencio e de Marcicleide de Moura. STEPHANY 
KAROLINE ALVES SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/194.FLS.277-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e dois de dezembro de mil novecentos e noventa e três (22/12/1993), residente e 
domiciliada Rua Dona Maria de Camargo, 860, A, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Luiz Ricardo Santos e de Miriam Alves de Queiroz.

TARLEY COELHO ROSA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de recepção, 
nascido em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/084.FLS.227-SÃO CAETANO 
DO SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no dia dez de agosto de mil novecentos e oitenta 
e nove (10/08/1989), residente e domiciliado Rua Adolfo Appia, 90, Jardim Cibele, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Tarley Coelho Rosa e de Maria Aparecida Ferreira Pereira 
Rosa. SIMONE AZEVEDO DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão operadora 
de caixa, nascida em Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia dezoito de 
agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (18/08/1985), residente e domiciliada Rua 
Adolfo Appia, 90, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arnaldo Porto dos 
Santos e de Maria De Fatima Azevedo dos Santos.

RAFAEL DE SOUZA CAVALCANTE, estado civil solteiro, profi ssão técnico de mecânica, 
nascido em Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/147.FLS.185V-SANTO 
AMARO/SP), São Paulo, SP no dia vinte de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois 
(20/12/1982), residente e domiciliado Rua Rio Birigui, 432, casa 01, Gleba do Pêssego, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gerson de Souza Cavalcante e de Arlinda Miguel 
de Oliveira. JUCÉLIA PRATES DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão assistente 
comercial, nascida em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
sete de agosto de mil novecentos e oitenta e três (07/08/1983), residente e domiciliada 
Rua Emburi, 39, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Almerindo da 
Silva e de Luzia Prates da Silva.

RAFAEL ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/150.FLS.285-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e nove de agosto de mil novecentos e oitenta e três (29/08/1983), residente e 
domiciliado Avenida Jacu-Pêssego, 06, Vila Jacuí, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Marcos Antonio da Silva e de Denise Alves Salustiano. CAMILA SOUZA DE ALBU-
QUERQUE, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos, neste Estado 
(CN:LV.A/021.FLS.551-ITAIM PAULISTA/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e quatro de 
julho de mil novecentos e oitenta e nove (24/07/1989), residente e domiciliada Avenida 
Jacu-Pêssego, 06, Vila Jacuí, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Neusival Alves de 
Albuquerque e de Márcia Aparecida Mendes de Souza.

JOÃO ALVES DA CRUZ FILHO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Santa Maria da Vitória, Estado da Bahia (CN:LV-A-08,FLS.41 CORIBE/BA), Santa Maria 
da Vitória, BA no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e oitenta e seis (26/05/1986), 
residente e domiciliado Rua Aníbal Machado, 147, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
João Alves da Cruz e de Maria Lina de Oliveira Alves. FABIANA CORREIA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Subdistrito Penha de 
França, nesta Capital (CN:LV-A-195,FLS.04-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e oitenta e dois (27/11/1982), residente 
e domiciliada Rua Aníbal Machado, 147, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edilson 
Inácio da Silva e de Roseli Correia de Lima da Silva.

IRLAN CASTOR DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em 
Salvador, Estado da Bahia (CN:LV.A/116.FLS.238-SUBDISTRITO SÉ-SALVADOR/BA), 
Salvador, BA no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e noventa e dois (29/04/1992), 
residente e domiciliado Rua Irará, 190, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Silvia Castor dos Santos. DAIANE DE JESUS MEDEIROS 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/077.FLS.238-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis 
de abril de mil novecentos e oitenta e oito (16/04/1988), residente e domiciliada Rua 
Irará, 190, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Luiz Roberto dos Santos e de Marlene Valerio de Medeiros.

VALDIVINO BEZERRA PIMENTA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de equipe, 
nascido em Colméia, Estado de Tocantins (CN:LV.A/012.FLS.014V-COLMÉIA/TO), 
Colméia, TO no dia três de outubro de mil novecentos e oitenta e oito (03/10/1988), resi-
dente e domiciliado Rua Professor Hasegawa, 1561, bloco H, apartamento 23, Colônia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdenor Paula Pimenta e de Dondon Bezerra 
Pimenta. HAIFA ALEXANDRE CESARIO, estado civil solteira, profi ssão supervisor de 
gente e gestão, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/139.FLS.113V-GUAIA-
NASES/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de junho de mil novecentos e noventa e 
cinco (17/06/1995), residente e domiciliada Rua Manoel Beci Fernandes, 187, casa 03, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Odair Gouveia Cesario e de Maria 
da Conceição Alexandre.

MAURICIO SOUSA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão manobrista, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte de março de mil novecentos e setenta 
e cinco (20/03/1975), residente e domiciliado Travessa Celso Hermínio Pereira, 38, Vila 
Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vail Sebastião dos Santos e de Vera Lucia 
Sousa dos Santos. MÁRCIA REGINA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de cobrança, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/051.FLS.141V ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de janeiro de mil novecentos e setenta e um (08/01/1971), residente 
e domiciliada Travessa Celso Hermínio Pereira, 38, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Ernestino Lopes de Souza e de Maria Adelia de Souza.

SEBASTIÃO ANTONIO RAMOS, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, nascido 
em Atalaia, Estado do Paraná, Atalaia, PR no dia vinte de janeiro de mil novecentos e 
cinquenta e oito (20/01/1958), residente e domiciliado Rua Teodoro Xavier, 203, casa B, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Ramos Sobrinho e de Alzira 
Rodrigues Ramos. SANDRA MARTINS DOS REIS, estado civil solteira, profi ssão aten-
dente de caixa II, nascida em São Raimundo Nonato, Estado do Piauí (CN:LV.A/081.
FLS.286-1°OFÍCIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI), São Raimundo Nonato, PI no 
dia vinte e oito de junho de mil novecentos e setenta e um (28/06/1971), residente e 
domiciliada Rua Teodoro Xavier, 203, casa B, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Lazaro Martins dos Reis e de Maria Antunes Reis.

THIAGO DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido em São Mi-
guel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/219.FLS.093V SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (14/02/1987), 
residente e domiciliado Avenida Coroa de Frade, 60, Jardim Ubirajara, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Carmo de Araujo e de Maria Noemia da Costa Araujo. GEISY 
RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/099.FLS.090V-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia dez de março de mil novecentos e noventa (10/03/1990), residente e 
domiciliada Rua Marinho Arcanjo dos Santos, 14, bloco 10, apartamento 13-A, Jardim 
Santa Terezinha, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Valdemir Felix de Oliveira e de 
Alda Regiane Rodrigues Sampaio de Oliveira.

ROBSON VALENTIN FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido em 
Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/142.FLS.056V-VILA PRUDENTE/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e sete de janeiro de mil novecentos e setenta (27/01/1970), 
residente e domiciliado Rua Pirizal, 09, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Marcil Ferreira e de Dolores Valentin Ferreira. CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Iepê, neste Estado (CN:LV.A/026.
FLS.162 IEPÊ/SP), Iepê, SP no dia vinte e um de abril de mil novecentos e oitenta e um 
(21/04/1981), residente e domiciliada Rua Pirizal, 09, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Francisco da Silva e de Claudenice Oliveira da Silva.

DENNIS DAVID RAMOS ZACARIAS, estado civil solteiro, profi ssão técnico em enfermagem, 
nascido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/222.FLS.038V-PENHA 
DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia onze de abril de mil novecentos e oitenta e oito 
(11/04/1988), residente e domiciliado Rua João Alves de Sena, 74, Jardim Bandeirante, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Douglas Ramos Zacarias e de Vera Lucia David Zacarias. 
INGRID BOAROTO AZEVEDO, estado civil divorciada, profi ssão enfermeira, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e noventa 
(24/06/1990), residente e domiciliada Rua Barão Alexandre de Cajaíba, 50, casa A, Vila 
Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Azevedo e de Sueli Boaroto Azevedo.

VAGNER FRANCISCO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão meio ofi cial de impressão, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/049.FLS.264-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta e um de outubro de mil novecentos e oitenta e seis (31/10/1986), residente 
e domiciliado Rua Go Sugaya, 37, casa 02, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
João Aparecido de Lima e de Maria Donizete de Lima. EDILAINE APARECIDA BARBOSA, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/137.FLS.179 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de janeiro de mil novecentos e noventa e um 
(05/01/1991), residente e domiciliada Rua Go Sugaya, 37, casa 02, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Salvador Barbosa e de Maria Aparecida dos Santos.

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
relacionamento, nascido em neste Distrito (CN:LV-A 173,FLS.89V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia sete de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (07/12/1992), 
residente e domiciliado Rua Januário Garcia Leal, 09, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Claudio Pereira dos Santos e de Regilene Santos. STEPHANIE 
PEROTE DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão atendente de call center, nascida 
em Subdistrito Capela do Socorro, nesta Capital (CN:LV-A-321,FLS.61V-CAPELA DO 
SOCORRO/SP), São Paulo, SP no dia seis de setembro de mil novecentos e noventa e 
três (06/09/1993), residente e domiciliada Rua Padre Gabriel de Campos, 133, bloco B, 
apartamento 42, Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lha de Mauricio de Oliveira e de Janete Perote de Oliveira.

VICTOR SILVA SANTANA, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três de junho de mil novecentos e noventa 
e um (23/06/1991), residente e domiciliado Rua dos Lírios, 101, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivan Batista de Santana e de Maria 
do Socorro da Silva. KAROLINA CABRAL SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Subdistrito Jardim América, nesta Capital (CN:LV.A 52,FLS.90-JARDIM 
AMERICA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e 
oitenta e nove (29/09/1989), residente e domiciliada Rua Santana do Agreste (Conjunto 
Habitacional Goiti), 10, Viela 02, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Maria Senhora Cabral Santos.

DENIS BRASIL QUIRINO DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de estoque, 
nascido em neste Distrito, (CN:LV.A/178,FLS.260V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dois de março de mil novecentos e noventa e três (02/03/1993), residente e domi-
ciliado Rua Onofre Jorge Velho, 106, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Antonio Quirino de Sousa e de Maria Creuda Brasil. MICHELI CARDOSO PEREIRA 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em neste Distrito, (CN:L-
V.A/307,FLS.287V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de abril de mil novecentos 
e noventa e oito (10/04/1998), residente e domiciliada Avenida Antônio de Sousa Queiroz, 
39, A, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Francisco da Silva e 
de Girlene Cardoso Pereira da Silva.

WAGNER GOMES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão assistente administrativo, 
nascido em neste Distrito (CN:LV-A-77,FLS.79 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezessete de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (17/09/1984), residente e 
domiciliado Rua Aturiá, 361, Jardim Santa Maria, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de 
Walter Inacio dos Santos e de Josefa Maria Gomes dos Santos. JOSIANE DOS SANTOS 
MACHADO, estado civil solteira, profi ssão securitária, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV-A-43,FLS.181 CONSOLAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de julho de 
mil novecentos e oitenta e seis (28/07/1986), residente e domiciliada Rua Jardel Filho, 
581, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lucas 
Ferreira Machado e de Irene dos Santos Ferreira Machado.

IVAN MARIO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão analista 
de redes, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de agosto de 
mil novecentos e oitenta e dois (21/08/1982), residente e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 
46, bloco A, apartamento 12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ivan Mario de Oliveira Santos e de Floripes Aparecida Ribeiro da Silva 
Santos. LILIAN ALVES DE MOURA, estado civil divorciada, profi ssão paralegal, nascida 
em Subdistrito Cerqueira Cesar, nesta Capital, São Paulo, SP no dia três de agosto de mil 
novecentos e setenta e seis (03/08/1976), residente e domiciliada Rua Sílvio Barbini, 46, 
bloco A, apartamento 12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Nilson Marcelino de Moura e de Helena Alves de Moura.

DOUGLAS SANTANA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão professor, nascido 
em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de junho de 
mil novecentos e oitenta (24/06/1980), residente e domiciliado Avenida Antônio de Sousa 
Queiroz, 574, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gileno Bispo dos Santos 
e de Dalva Santana dos Santos. VIVIANE CRISTIANO, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de coordenação, nascida em Guarulhos, neste Estado, (CN:LV.A/117,FLS.175V 
GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia treze de junho de mil novecentos e setenta 
e cinco (13/06/1975), residente e domiciliada Avenida Antônio de Sousa Queiroz, 574, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nanci Cristiano.

ANDRÉ ALVES DE FARIAS, estado civil solteiro, profi ssão administrador, nascido em 
Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/061.FLS.145 MOÓCA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e noventa e dois (27/04/1992), residente 
e domiciliado Rua Jacinto de Sampaio Soares, 243, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Douglas Abreu de Farias e de Cacilda da Silva Alves 
de Farias. ÉVELYN FURTADO OLIVÉRIO, estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, 
nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/185.FLS.064V-VILA MARIA-
NA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de julho de mil novecentos e noventa e cinco 
(16/07/1995), residente e domiciliada Rua Gustavo Geley, 233, Fazenda Aricanduva, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo César Olivério e de Maria Marta Furtado Olivério.

MICHEL LEODONIO, estado civil solteiro, profi ssão analista de planejamento, nascido em 
Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV-A-140,FLS.031-VILA MARIANA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e noventa e três (16/01/1993), 
residente e domiciliado Rua Mandirituba, 86, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Claudio Faverani Leodonio e de Vasti Jesus Rozatti Leodonio. TATIANA 
SARMENTO DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão estagiária, nascida em neste 
Distrito (CN:LV-A-303,FLS.174V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de março 
de mil novecentos e noventa e oito (05/03/1998), residente e domiciliada Rua Goiatá, 
765, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Divaldo Souza de 
Almeida e de Maria Aparecida Sarmento de Almeida.

JEFFERSON BRUNHEIRA, estado civil solteiro, profi ssão arquiteto de TI, nascido em 
São Bernardo do Campo, neste Estado, (CN:LV.A/329,FLS.122 SÃO BERNARDO DO 
CAMPO/SP), São Bernardo do Carmo, SP no dia dezesseis de outubro de mil novecentos 
e oitenta e oito (16/10/1988), residente e domiciliado Rua Ursulina D’Angelo, 87, Itaquera, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edena Brunheira Rodrigues. THAMIRES RIBEIRO 
ROCHA, estado civil solteira, profi ssão analista de relacionamento, nascida em Ilhéus, 
Estado da Bahia, (CN:LV.A/059,FLS.131-URUÇUCA/BA), Ilhéus, BA no dia vinte e seis 
de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (26/10/1989), residente e domiciliada Rua 
Ursulina D’Angelo, 87, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Washington Selma 
Rocha e de Valdirene Moraes Ribeiro.

OTACILIO IZIDORO DA SILVA NETO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Mauá, neste Estado (CN:LV.A-98,FLS.46 MAUÁ/SP), Mauá, SP no dia quinze 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (15/02/1992), residente e domiciliado 
Rua Rock Estrela, 513, casa 04, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Rosilene Ferreira da Silva. ÉRICA BATISTA ALVES BRITO, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital 
(CN:LV.A 130,FLS.175Vº-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia cinco de agosto de 
mil novecentos e noventa e cinco (05/08/1995), residente e domiciliada Rua Rock Estrela, 
513, casa 04, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Ives Henrique Alves Brito e de Eliana Batista.

MARCIO GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão estampador, nascido em 
Crato, Estado do Ceará (CN:LV.A/019.FLS.296 ARAPORANGA/CE), Crato, CE no dia dezoito 
de setembro de mil novecentos e setenta e dois (18/09/1972), residente e domiciliado Rua 
Isaías Coelho, 151, casa 01, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Balduino 
Gonçalves Silva e de Francisca Candido da Silva. MARIA ERANILDA DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão diarista, nascida em Arneiroz, Estado do Ceará (CN:LV.A/002.FLS.172 
ARNEIROZ/CE), Arneiroz, CE no dia dezessete de outubro de mil novecentos e setenta 
e três (17/10/1973), residente e domiciliada Rua Isaías Coelho, 151, casa 01, Vila Brasil, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Ferreira da Silva e de Antonia Valerio da Silva.

IVAN DE SOUZA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão servidor público, nascido em 
Santo André, neste Estado (CN:LV-A-48,FLS.219-1º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/
SP), Santo André, SP no dia dezessete de julho de mil novecentos e setenta e oito 
(17/07/1978), residente e domiciliado Rua Victório Santim, 1939, casa 01, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Ataides Lima Oliveira e de Carmelita de Souza Ataide Oliveira. 
MARCIA MARIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em 
Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV-A 124,FLS.118V-CERQUEIRA CÉSAR/
SP), São Paulo, SP no dia quinze de maio de mil novecentos e oitenta (15/05/1980), 
residente e domiciliada Rua Victório Santim, 1939, casa 01, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Gerson Jose dos Santos e de Maria Helena Couto dos Santos.

JEFFERSON ALVES PEREIRA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de manu-
tenção, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/155.FLS.190-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia primeiro de novembro de mil novecentos e oitenta e três 
(01/11/1983), residente e domiciliado Travessa Nossa Senhora Aparecida, 08, B, Colônia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adauto Pereira Cruz e de Maria Lucia Alves Cruz. 
MAYARA CRISTINA DE PAULA, estado civil solteira, profi ssão cuidadora, nascida em 
Indaiatuba, neste Estado (CN:LV.A/097.FLS.073 INDAIATUBA/SP), Indaiatuba, SP no dia 
vinte e dois de agosto de mil novecentos e noventa (22/08/1990), residente e domiciliada 
Travessa Nossa Senhora Aparecida, 08, B, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Marcio de Paula e de Claudia Nascimento da Conceição de Paula.

MOACYR BRAZ NETO, estado civil solteiro, profi ssão assistente juridico, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A-29,FLS.99Vº-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia oito 
de junho de mil novecentos e setenta e nove (08/06/1979), residente e domiciliado Rua 
Morubixaba, 198, bloco 06, apartamento 301, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Moacyr Braz Junior e de Verginia Belinello. ANDREA CASCIANO DO NASCIMEN-
TO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital 
(CN:LV.A 157,FLS.274-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia doze de setembro de mil 
novecentos e setenta e três (12/09/1973), residente e domiciliada Rua Morubixaba, 198, 
bloco 06, apartamento 301, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson 
Casciano do Nascimento e de Maria Aldeni Dias do Nascimento.
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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:

WILSON COSTA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão segurança, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/028.FLS.001V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de junho de 
mil novecentos e setenta e oito (10/06/1978), residente e domiciliado Rua Corveta Jequi-
tinhonha, 393, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio de 
Souza Ferreira e de Maria das Graças Costa Ferreira. FATIMA FERNANDES CABRAL 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de confeiteiro, nascida em São Paulo - 
Capital (CN:LV.A/108.FLS.295-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de julho 
de mil novecentos e oitenta e seis (16/07/1986), residente e domiciliada Rua Laurentino 
Xavier dos Santos, 527, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Claudio Cabral da Silva e de Maria das Graças da Silva.

DIEGO MENDES DE BRITO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-41,FLS.74-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
cinco de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (25/01/1987), residente e domiciliado 
Rua Jorge de Almeida Quirino, 325, casa 02, Artur Alvim, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lho de Djalma Rezende de Brito e de Iraci Mendes de Brito. BRUNA GUIMARÃES 
HION, estado civil solteira, profi ssão dentista, nascida em São Roque, neste Estado 
(CN:LV-A-22,FLS.20-IBIUNA/SP), São Roque, SP no dia primeiro de março de mil no-
vecentos e oitenta e oito (01/03/1988), residente e domiciliada Rua Alfredo Costa, 273, 
Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Rogério Azarias Hion e de 
Marli Ferreira Guimarães Hion.

PATRÍCIA SILVA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão ajudante de saladeira, nascida 
em Subdistrito Butantã, nesta Capital (CN:LV.A/179.FLS.268-BUTANTÃ/SP), São Paulo, 
SP no dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (18/02/1989), residente 
e domiciliada Rua Manuel Ribas, 581, B, casa 03, Vila Campanela, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Pereira da Silva e de Sonia das Graças Silva Pereira. MARIA 
DE FÁTIMA SILVA DIAS, estado civil solteira, profi ssão operadora de cobranças, nascida 
em Junqueiro, Estado de Alagoas (CN:LV.A/017.FLS.227-JUNQUEIRO/AL), Junqueiro, 
AL no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e setenta e nove (25/02/1979), 
residente e domiciliada Rua Manuel Ribas, 581, B, casa 03, Vila Campanela, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Lídio Dias e de Josefa da Silva Dias.

JOSUEL MENEZES DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, nascido 
em Cruz das Almas, Estado da Bahia (CN:LV.A/010.FLS.191-CABACEIRAS DO PARA-
GUAÇU/BA), Cruz das Almas, BA no dia dois de maio de mil novecentos e noventa e dois 
(02/05/1992), residente e domiciliado Rua Botuporã, 192, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Miguel de Santana e de Tereza Menezes de Santana. ANTONIA PAULA MENE-
ZES SOARES, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/161.FLS.091V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de dezembro 
de mil novecentos e noventa e um (17/12/1991), residente e domiciliada Rua Botuporã, 
192, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Soares e de Neuraci da Silva Menezes.

JEFFERSON RODRIGO COSTA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia vinte e quatro de junho de 
mil novecentos e oitenta e dois (24/06/1982), residente e domiciliado Rua Antônio 
Bruni, 47, bloco B, apartamento 21, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Costa e de Aldevina de Lima Costa. SIMO-
NE FERNANDES LOPES, estado civil solteira, profi ssão técnica de enfermagem, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/106.FLS.254V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia três de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (03/08/1988), residente e 
domiciliada Rua Antônio Bruni, 47, bloco B, apartamento 21, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Moacy Rodrigues Lopes e de 
Maria das Graças Fernandes Lopes.

JAIDER ERNESTO MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de expedição, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/078.FLS.030V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de 
setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (08/09/1984), residente e domiciliado Rua 
Baltazar Donato, 113, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João 
Ernesto Martins Neto e de Maria Benardete Martins. RENATA DA SILVA LIMA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/039.
FLS.226-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia seis de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e três (06/01/1983), residente e domiciliada Rua Baltazar Donato, 113, casa 02, Vila Carmo-
sina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Enoque de Farias Lima e de Rosimeire da Silva.

WALLACE JEFFERSON DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão mecãnico, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV-A-88,FLS.595-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia 
dois de setembro de mil novecentos e oitenta e dois (02/09/1982), residente e domiciliado 
Rua Joaquim Meira de Siqueira, 492, frente, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Juvencio Francisco de Oliveira e de Ana Maria de Oliveira. JOICE 
DA CONCEIÇÃO SILVA, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em Subdistrito 
Brasilândia, nesta Capital (CN:LV-A64,FLS.113 BRASILÂNDIA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e sete de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (27/05/1985), residente e domiciliada 
Rua Joaquim Meira de Siqueira, 492, frente, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Laurentino da Silva e de Maria das Neves da Conceição Silva.

HICARO SANTOS SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão jovem aprendiz, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/200.FLS.273-IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia quinze 
de setembro de mil novecentos e noventa e sete (15/09/1997), residente e domiciliado Rua 
Nova Esperança, 71, casa 01, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jocival Silva 
de Sousa e de Josinete dos Santos de Sousa. DAYENE OLIVEIRA PEREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/153.
FLS.076 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia dois de março de mil novecentos e noventa 
e seis (02/03/1996), residente e domiciliada Rua Nova Esperança, 71, casa 01, Vila Gil, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ailton Santos Pereira e de Maria Madalena de Jesus Oliveira.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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O pretendente: ALEXANDRE CARDOZO BORGES, estado civil solteiro, profi ssão me-
canico de ar condicionado, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/10/1981), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito de Fátima Borges e de Maria 
José Cardozo Borges. A pretendente: CECILIA APARECIDA DA SILVA FARIA, estado civil 
solteira, profi ssão pedagoga, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (26/12/1983), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Aparecido de Faria 
e de Nadilza Teodoro da Silva.

O pretendente: RAFAEL LINCOLN GOMES LUZ, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (31/07/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Euclides Ferreira da Luz e de Daides Gomes da Luz. A pretendente: 
CLAUDIA ELIZABETE GONZALEZ DE GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão 
costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/11/1986), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Luiz Gonçalves e de Mercedes Gonzalez de Gonçalves.

O pretendente: LUCIANO GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gesseiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (25/11/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Severino Gomes da Silva e de Josefa da Silva. A pretendente: 
LIDIANA DE LIMA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão monitora escolar, nascida em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (05/07/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Soares Souza e de Noemia Neuza de Lima.

O pretendente: GENÁRIO TORRES FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de maquinas, nascido em Wall Ferraz, PI, no dia (22/05/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Sávio Ferreira de Castro e de Genesia 
dos Santos Torres. A pretendente: CLAUDIA MEDEIROS DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em Boituva, SP, no dia (03/05/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Medeiros da Silva e de 
Josivania Medeiros da Silva.

O pretendente: JULIO CESAR PEIXOTO, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, 
nascido em Rio de Janeiro, RJ, no dia (18/05/1977), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Maria Auxiliadora Peixoto. A pretendente: MARIA DAS GRAÇAS 
SALLES, estado civil solteira, profi ssão tecnica de enfermagem, nascida em Itabuna, 
Itabuna, BA, no dia (11/08/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Sizernandes Gomes Salles e de Lindadura Vaz Barbosa.

O pretendente: JONAS SANTOS CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de infor-
matica, nascido em Guarulhos, SP, no dia (25/07/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosenilton Lima da Cruz e de Rosimeire Cardoso dos 
Santos. A pretendente: GLECIA ALVES FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/09/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Clecio Ferreira e de Juscelina Alves Feitosa.

O pretendente: MATHEUS DE SOUSA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão balconista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/12/1998), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Lourival Vicente da Silva e de Maria Clerivaldeci de Sousa. A 
pretendente: ELIZABETH BATISTA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão mo-
nitora de transporte escolar, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/08/2001), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eronias Bispo dos Santos e de Simone 
Cibele Batista dos Santos.

O pretendente: ADERBAL GONÇALVES DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão pe-
dreiro, nascido em Baixa Grande, BA, no dia (06/04/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Deraldo de Jesus e de Luzinete Gonçalves de Jesus. A 
pretendente: SILVANA CONCEIÇÃO DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (23/08/1979), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Operiano José de Araujo e de Maria da Conceição de Araujo.

O pretendente: MARCOS PAULO BAICZAR, estado civil solteiro, profi ssão ½ ofi cil ser-
ralheiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/07/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Cristina Baiczar de Carvalho. A pretendente: ERIKA 
SANTOS DE MORAES, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (18/05/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Osvaldo Diogo de Moraes e de Adriana Santos de Moraes.

O pretendente: CARLOS AVELINO VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, 
nascido em Conselheiro Lafaiete, MG, no dia (10/11/1966), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Olindo Apolinario Vieira e de Maria da Aparecida da Silva 
Vieira. A pretendente: MARIA CUSTÓDIO DIVINO, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em Jaciara, MT, no dia (24/12/1967), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Custódio Divino e de Elza Sinobre Divino.

O pretendente: DAVID RAMOS COSTA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Salvador, BA, no dia (22/12/1995), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Valdinei Costa Santos e de Lindinalva Ramos Costa. A pretendente: 
SAMARA MARIA LEITE REIS, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (25/11/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Mauro Reis e de Solange Menezes Leite Reis.

O pretendente: EDIVALDO MELO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, 
nascido no Estado do Pará, PA, no dia (23/12/1979), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Farias da Silva e de Rita Correa Melo da Silva. A pre-
tendente: ANDREIA PAIXÃO CARDOSO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Belém, PA, no dia (22/02/1982), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Manoel Maria Guedes Cardoso e de Maria Jucelina Paixão Leite.

O pretendente: OSEAS SARMENTO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
marceneiro, nascido em Governador Lomanto Junior, BA, no dia (10/10/1985), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Noe Santana de Oliveira e de Dinalva 
Sarmento de Oliveira. A pretendente: ROSANA LIMA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão costureira, nascida em Governador Lomanto Junior, BA, no dia (08/03/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agnaldo Santana de Oliveira 
e de Maria Raimunda Lima.

O pretendente: JONATHAN HENRIQUE DOS SANTOS BARBOSA, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de produção, nascido em Suzano, SP, no dia (18/05/1992), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jailson da Silva Barbosa e de Ge-
nilda Aparecida dos Santos Barbosa. A pretendente: JESSICA RODRIGUES BRAGA 
FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (21/09/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo 
Braga Ferreira e de Vanda Rodrigues Dourado.

O pretendente: PETERSON FABIANO RUVOLLO, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar 
de corte, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/10/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosemeire Ruvollo. A pretendente: TALITA CRISTINA 
CARVALHO DE MORAES, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Franco 
da Rocha, SP, no dia (04/05/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Laercio de Moraes e de Valdemária Dias de Carvalho.

O pretendente: JARDEL BRUNO TAVARES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/02/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nivaldo da Silva e de Marineuza Tavares de Lira. A pre-
tendente: LARISSA SILVA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (01/02/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Gabriel Rodrigues e de Maria Venancio Silva.

O pretendente: HILTON SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão segurança, 
nascido em Salvador, BA, no dia (12/04/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Brasilio Pereira da Silva e de Dalva Couto dos Santos da Silva. A 
pretendente: ELANE SILVA DIAS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
Encruzilhada, BA, no dia (05/06/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Santana Dias e de Nadí da Silva Dias.

O pretendente: TALISON JOSE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão estampador, 
nascido em Gameleira, PE, no dia (08/10/1998), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Solange Maria da Silva. A pretendente: LAURA VICTORIA SILVA 
DE BRITO, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no 
dia (14/06/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edelfonso 
Neilo de Brito e de Marli Almeida da Silva.

O pretendente: IVAN DIAS BATISTA MOURA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/10/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Batista de Moura e de Luciene Dias dos Santos. A 
pretendente: MICHELE CRISTINA TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (09/09/1986), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Isaias Henrique Leme Teixeira e de Vera Lucia da Silva Teixeira.

O pretendente: ALBERTH NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/06/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ednilson Ribeiro dos Santos e de Maria Tereza do 
Nascimento. A pretendente: GRAZIELLI THAIS DO NASCIMENTO PADILHA, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/10/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elivonaldo Gomes Padilha e de Geni 
Vieira do Nascimento Padilha.

O pretendente: RAFAEL SOUSA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/01/1999), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Nelbi dos Santos e de Creunice Sousa. A pretendente: 
THAIS DIAMANTE PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (18/11/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Rubenilson Caetano Pereira e de Miriam Diamante.

O pretendente: JOSÉ AUGUSTO VITÓRIA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
elericista, nascido em Jacobina, BA, no dia (23/04/1969), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Rodrigues da Silva e de Josefa Vitória da Silva. A 
pretendente: CÉLIA DE SOUZA CORREIA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Jacobina, BA, no dia (19/10/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Dionizio Gomes Correia e de Maria Eugenia Soares de Souza.

O pretendente: DORGIVAL LUIS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão mecanico, 
nascido em Machados, PE, no dia (15/05/1968), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Josefa Severina da Silva. A pretendente: SILMARA ROSA DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão encarregada de limpeza, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (05/08/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Manoel Alves de Oliveira e de Valdete Rosa de Oliveira.

O pretendente: AUGUSTO FERRER VILANOVA LUNA, estado civil solteiro, profi ssão 
cobrador, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/01/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Vilanova Luna e de Sueli Ferrer Vilanova Luna. 
A pretendente: DEYVIANE ASSIS DE AQUINO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (13/02/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Dorival Silva de Aquino e de Lucia de Fatima Alves de Assis.

O pretendente: TARCÍSIO NOGUEIRA SILVA CORREIA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/08/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis Silva Correia e de Antônia Al-
geneide Nogueira Correia. A pretendente: JULIANA FERRER VILANOVA LUNA, estado 
civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/12/1991), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aparecido Vilanova Luna 
e de Sueli Ferrer Vilanova Luna.

O pretendente: EDCLÁUDIO SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão frentista, 
nascido em Tucano, BA, no dia (18/09/1975), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Francisco de Souza Filho e de Ana Maria dos Santos Souza. A 
pretendente: SILVANA REGINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (29/07/1974), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Clovis da Silva e de Jandira Piazzon da Silva.

O pretendente: PAULO HENRIQUE EVANGELISTA, estado civil solteiro, profi ssão 
funcionario pulbico municipal, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/03/1967), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Angelo Antonio Evangelista e de 
Alayde Ferreira Evangelista. A pretendente: ANDRÉA NASCIMENTO SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/05/1970), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Martins da Silva e de Expedita 
Maria do Nascimento Silva.

O pretendente: KELVIN LIMA RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão balconista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (09/05/1996), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Carlos Santos Ribeiro e de Solange de Souza Lima Ribeiro. A pretendente: 
KAREN FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Porto 
Seguro, BA, no dia (02/03/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Gizan Cláudio da Silva Sousa e de Cássia Ferreira da Silva.

O pretendente: DENILSON DA SILVA LEITÃO, estado civil solteiro, profi ssão cobrador 
de onibus, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/03/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amando Evangelista Leitão e de Valdelice da Silva Leitão. A 
pretendente: RUTILAINE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (13/03/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos da Silva e de Maricelia Antonina dos Santos Silva.

O pretendente: PAULO CASSIANO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de equipamentos, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/04/1985), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Getúlio Pedro dos Santos e de Mar-
garida Maria dos Santos. A pretendente: DRIELLE CRISTIANE BAICZAR HYPOLITO, 
estado civil solteira, profi ssão cuidadora de idosos, nascida em Mogi das Cruzes, SP, no 
dia (11/05/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Luiz 
Hypolito e de Maria Cristina Baiczar de Carvalho.

O pretendente: ANTONIO SANTOS MACEDO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar ad-
ministrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/12/1979), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Walter Macedo e de Irabel Santos Macedo. A pretendente: 
ANDREZA DAS GRAÇAS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
telemarketing, nascida em São Jose do Rio Preto, SP, no dia (29/05/1982), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nereide das Graças dos Santos.

O pretendente: LEONARDO CAVALCANTE DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajustador de instalações, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/09/1990), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Marco Vieira de Almeida e de 
Sandra Regina Cavalcante de Almeida. A pretendente: CAROLINE CAVALCANTE SAN-
TOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/12/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Laercio Rodrigues dos 
Santos e de Ana Sueli Lima Cavalcante.

O pretendente: JULIO CEZAR GODOY BUENO, estado civil divorciado, profi ssão 
porteiro, nascido em Suzano, SP, no dia (23/04/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Aparecido Godoy Bueno e de Sonia Aparecida 
Santos Bueno. A pretendente: LUANA CÔRTES DE ANDRADE, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/04/1990), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amauri Fernandes de Andrade e de 
Antonia Côrtes de Andrade.

O pretendente: DANILO LUZ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (31/03/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Luz dos Santos e de Luzinete do Espirito Santo. A 
pretendente: RAUANE SOUSA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (14/04/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Nelbi dos Santos e de Creunice Sousa.

O pretendente: MAURO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
controlador de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/10/1993), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcone Ferreira da Silva e de 
Maria Conceição Ferreira do Nascimento Silva. A pretendente: FABIANA DE LIMA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/09/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosinaldo José de Lima 
e de Maria Renalva de Lima.

O pretendente: JOSUE FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/02/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fausto Francisco dos Santos e de Elisete Ferreira dos 
Santos. A pretendente: JUCILEIDE ROBERTA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Barra de Guabiraba, PE, no dia (12/03/1983), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Roberto de Oliveira e de 
Mauriceia Natalina da Silva.

O pretendente: VANDERSON PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo prest. serviços, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/06/1990), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Pereira da Silva e de Angelina 
do Espirito Santo Silva. A pretendente: YASMIN BERNARDI DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/02/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anilton Jose dos Santos 
e de Andreia Bernardi.

O pretendente: JANDERSON PEREIRA DE ARAÚJO, estado civil solteiro, profi ssão 
encarregador de hidraulica, nascido em Quipapá, PE, no dia (25/09/1991), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Heleno Pereira de Araújo e de Maria 
José Pereira. A pretendente: THAINÁ BECALLI COSTA, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (17/01/1996), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Torquato da Costa e de Maria 
Concebida Becalli da Costa.

O pretendente: EZEQUIEL AZEVEDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão serra-
lheiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/11/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Almir Almeida da Silva e de Maria Celia Azevedo da Silva. 
A pretendente: LETICIA SOUZA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (22/02/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Rene Celestino dos Santos e de Sonia Souza Matos.

O pretendente: GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO SOUSA DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão jovem aprendiz, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/06/2000), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdinei Sousa da Silva e de Jurema 
Verginia Ribeiro da Silva. A pretendente: LUANA APARECIDA SALDANHA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarkting, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (22/04/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lucival 
Queiros da Silva e de Francisca Luciene Saldanha.

O pretendente: MICHEL SOUSA SOARES, estado civil solteiro, profi ssão cabeleireiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/08/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Franklin Jose Pereira Soares e de Lindinalva Sousa Santos 
Soares. A pretendente: MARIA GRACILENE ARAUJO DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Bom Conselho, PE, no dia (19/07/1979), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Xavier da Silva e de 
Maria das Graças Araujo da Silva.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
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: MAURICIO BARROS DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/04/1972), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Barros dos Santos e de Maria de Lourdes 
dos Santos. A pretendente: CAMILA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 
(26/09/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Donizetti de Lima e de Rejane Vieira Rodrigues.

O pretendente: DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS FAGUNDES, estado civil solteiro, 
profi ssão assistente de repasse, nascido em Guarulhos, SP, no dia (07/08/1997), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alvaro Fagundes de Lima e 
de Marcia Cristina dos Santos. A pretendente: GABRIELLE BARBOSA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/02/2000), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alex dos Santos e de 
Cristina Barbosa Goes.

O pretendente: THIAGO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão lider de equipe, nascido 
em São Caetano do Sul, SP, no dia (26/05/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Donizete da Silva e de Maria do Carmo da Silva. A pre-
tendente: KELLY LAMARE FREIRE DA SILVA MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Guarujá, SP, no dia (12/02/1989), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Moreira Filho e de Maria do Socorro Freire da Silva.

O pretendente: ADENILSON ANDRADE SARMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
marceneiro, nascido em Jequié, BA, no dia (02/10/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Fernandes Sarmento e de Ednalva Maria Andrade 
Sarmento. A pretendente: MANUELA SAMPAIO DE LIMA, estado civil divorciada, pro-
fi ssão vigilante, nascida em Fortaleza, CE, no dia (13/10/1986), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Batista de Lima e de Maria Sebastiana 
Sampaio de Lima.

O pretendente: ISAC PEIXOTO DA CUNHA, estado civil solteiro, profi ssão radialista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/04/1965), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Vicente Ferreira da Cunha e de Valdice Peixoto da Cunha. A 
pretendente: SILVANA MESQUITA LEÃO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (31/12/1967), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Silviano Mesquita Leão e de Maria da Silva Mesquita.

O pretendente: BRENO MACIEL DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/12/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Jairo Cardoso de Almeida e de Maria de Fatima de 
Oliveira Maciel Almeida. A pretendente: EVELLYN RAYSSA DE OLIVEIRA LINS, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Rio Largo, AL, no dia (26/05/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rildo da Silva Lins e de 
Elisabete Apolinario de Oliveira Lins.

O pretendente: FLÁVIO SILVA ALVES DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão en-
genheiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/09/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Alves de Almeida e de Maria Deucélia da Silva. A 
pretendente: NOELMA OLIVEIRA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão analista fi nan-
ceiro, nascida em Botuporã, BA, no dia (27/01/1989), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Rosalvo Batista de Souza Filho e de Zenilda Costa de Oliveira.

O pretendente: FLÁVIO CORREIA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
monitoramento, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/04/1979), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Soares da Silva e de Maria José Correia 
da Silva. A pretendente: MARCELA GRAZIÉLLE APARECIDA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/11/1986), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Pereira da Silva e de 
Rosangela Rosendo da Silva.

O pretendente: DÊNIS PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (30/10/1985), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Albertino Antonio da Silva e de Rita Pereira Martins. O pretendente: 
FRANCISCO INÁCIO FILHO, estado civil solteiro, profi ssão cozinheiro, nascido em Natal, 
RN, no dia (14/01/1990), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Francisco Inácio da Silva e de Maria da Penha Gomes da Silva.

O pretendente: JOSÉ MARIO LEITE DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Recife, PE, no dia (02/11/1949), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco de Souza Melo e de Edite Leite de Souza Melo. A pretendente: 
MARIA JOSÉ DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Gameleira, 
PE, no dia (20/11/1958), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Lourival Pereira da Silva e de Maria do Carmo do Nascimento.

O pretendente: LEONARDO LUZ MACIEL, estado civil solteiro, profi ssão agente de 
negócios, nascido em Cachoeiro de Itapemirim, ES, no dia (10/01/1991), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lionete dos Santos Maciel e de Lúcia 
Aparecida dos Santos Luz. A pretendente: CAMILA BERNARDO BRANDÃO, estado 
civil solteira, profi ssão balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/10/1990), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valter Brandão e de Maria 
Bernardo Brandão.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão es-
tudante, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/01/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonicio Pereira dos Santos e de Izabel Josina Oliveira dos 
Santos. A pretendente: JULIANE SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão bancária, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (10/02/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Eduardo Sebastião da Silva e de Dilma de Jesus Santos Silva.

O pretendente: GENIVAL BISPO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão servente 
de pedreiro, nascido em Ipiau, BA, no dia (29/11/1962), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdomiro José dos Santos e de Justina Bispo dos Santos. 
A pretendente: MARIA SANTINA MOISES, estado civil divorciada, profi ssão diarista, 
nascida em Bom Sucesso, PR, no dia (01/11/1964), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Arlindo Moises Barbaro e de Maria Joana Barbara.

O pretendente: DOUGLAS FERNANDES DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão 
estudante, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/04/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Vieira de Araujo e de Joana Darc Lopes Fer-
nandes. A pretendente: JAQUELINE SOUZA BEZERRA, estado civil solteira, profi ssão 
esteticista, nascida em Tucurui, PA, no dia (31/10/1984), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria José Souza Bezerra.

O pretendente: ALDELINO BEZERRA DE MORAIS, estado civil solteiro, profi ssão ana-
lista de sistemas, nascido em Ipueiras, CE, no dia (13/05/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Bezerra da Silva e de Maria Bezerra de 
Morais. A pretendente: JENIFFER ANTUNES DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/12/1993), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eliede Aparecido de Lima e de Ana 
Antunes de Castro.

O pretendente: EDMILSON SALVADOR DE LIMA, estado civil viúvo, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/05/1974), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Salvador de Lima e de Eliete Vitor de Lima. A pretendente: 
SANDRA LAURINDO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, nascida 
em Maceió, AL, no dia (04/10/1977), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de João Laurindo da Silva e de Maria Cicera da Silva.

O pretendente: MATHEUS DA SILVA TEIXEIRA, estado civil solteiro, profi ssão estudante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/05/1999), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Eliana da Silva Teixeira. A pretendente: ELISA DALIA DA SILVA 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (16/10/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Jose Costa Santos e de Vanusa Barbosa da Silva Santos.

O pretendente: FRANCISCO SILVA RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Arcoverde, PE, no dia (02/08/1987), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Moreira Ramos Neto e de Maria das Graças Silva Ramos. A 
pretendente: JAQUELINE MARIA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Belém, PA, no dia (16/10/1986), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Joel de Jesus Oliveira e de Luciner Maria de Oliveira.

O pretendente: PAULO CÉSAR DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de maquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/11/1985), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Cezar Alves Pereira e de Edineusa 
dos Santos. A pretendente: ROSIMEIRE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/03/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josequias dos Santos e de Nelma Maria dos Santos.

O pretendente: JOÁS FERNANDES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
montagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/07/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Pereira da Silva e de Elza Fernandes de Lima Silva. A 
pretendente: STEPHANIE CASTRO MOURA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (02/07/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Maria de Castro Moura Leal.

O pretendente: MARCOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
pizzaiolo, nascido em Lago do Junco, MA, no dia (25/06/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Nonato da Silva e de Antonia Oliveira 
da Silva. A pretendente: DENIZE MARLENE IZIDRO, estado civil divorciada, profi ssão 
costureira, nascida em Itabaiana, PB, no dia (16/02/1983), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Izidro Sobrinho e de Maria Marlene Izidro. E
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Continua

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: MARCUS TORISCO SANTOS, profi ssão: agente de trânsito, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 
31/10/1977, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Ivanildo 
Pereira Santos e de Sonia Regina Torisco Santos. A pretendente: FERNANDA DEFINIS, 
profi ssão: secretária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-
nascimento: 21/04/1980, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha 
de Nicola Defi nis Neto e de Maria Inês Oliveira Defi nis.

O pretendente: ROMARIO DOS SANTOS ARRUDA, profi ssão: repositor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Nova Itarama, BA, data-nascimento: 06/02/1994, residente e 
domiciliado no Jardim Nova Vitória I, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Borges de Arruda 
e de Maria Celma Bispo dos Santos. A pretendente: MARICÉLIA FONSECA DOS 
SANTOS, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: em Serrolândia, BA, 
data-nascimento: 20/02/1981, residente e domiciliada no Parque Sevilha, São Paulo, 
SP, fi lha de Daniel Pereira dos Santos e de Helena Maria da Fonsêca.

O pretendente: FILIPE SANTOS D’ALMEIDA, profi ssão: operador de maquinas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 30/01/1995, 
residente e domiciliado na Vila Cleonice, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Gonçalves 
D’Almeida e de Ana Lucia Santos D’Almeida. A pretendente: DAIANE RODRIGUES 
BATISTA, profi ssão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do 
Sul, SP, data-nascimento: 27/01/1989, residente e domiciliada no Parque São Lucas, 
São Paulo, SP, fi lha de Gilson da França Batista e de Maria Aparecida Rodrigues Batista.

O pretendente: RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA, profi ssão: servidor público, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Mauá, SP, data-nascimento: 08/07/1985, residente e 
domiciliado em Registro, SP, fi lho de Jorge David Silva e de Marilene de Oliveira Silva. 
A pretendente: TATIANE MINELI, profi ssão: servidora pública, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 09/06/1980, residente 
e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Mineli Sobrinho e de 
Maria das Graças Oliveira Goulart.

O pretendente: WASHINGTON FERNANDES, profi ssão: controladora de acesso, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 04/12/1986, 
residente e domiciliado no Sítio Pinheirinho, São Paulo, SP, fi lho de Ana Francisca 
Fernandes Santos. A pretendente: ELISABETE APARECIDA CORREIA JOSÉ MARIA, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-
nascimento: 07/12/1982, residente e domiciliada na Vila Paulo Silas, São Paulo, SP, fi lha 
de Márcus Vinícius José Maria e de Severina Josefa Correia José Maria.

O pretendente: ANDERSON BEZERRA DA SILVA, profi ssão: operador de máquina, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
28/06/1988, residente e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Adilson 
Bezerra da Silva e de Cicera Maria Bezerra da Silva. A pretendente: CAROLINE CRISTINY 
DA SILVA LIMA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Prudente, SP, data-nascimento: 03/02/1991, residente e domiciliada na Quinta da 
Paineira, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos de Souza Lima e de Cleide da Silva.

O pretendente: THIAGO GONÇALVES SEIXAS, profi ssão: engenheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em, São Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1986, residente 
e domiciliado no Conjunto Residencial José Bonifácio, São Paulo, SP, fi lho de Celso 
Gonçalves Seixas e de Sandra Seixas. A pretendente: MARINA TOLEDO, profi ssão: 
pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-
nascimento: 04/06/1990, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Henrique Toledo Filho e de Marcia Dario Toledo.

O pretendente: LAERCIO ARAUJO DOS SANTOS, profi ssão: meia ofi cial serralheiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 
11/09/1998, residente e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de Juarez dos 
Santos e de Joana D’Arca Araujo Silva. A pretendente: LARISSA ALVES MENEZES, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cangaiba, SP, 
data-nascimento: 25/06/2001, residente e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, 
fi lho de Valnei Santos Menezes e de Ilma Rodrigues Alves.

O pretendente: BRUNO CÉSAR KAWANO, profi ssão: engenheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 13/10/1980, residente e 
domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Katutosi Kawano e de Luiza Kiyomi 
Kawano. A pretendente: MARCIA NAOKO GUSHIKEN, profi ssão: fi sioterapeuta, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
20/01/1977, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Kozen 
Gushiken e de Yukiko Gushiken.

O pretendente: CLEBER VALVASSORI, profi ssão: analista de pesquisa de mercad, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 
20/05/1984, residente e domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho 
de Antonio Valvassori e de Maria Aparecida Pinto Valvassori. A pretendente: DAIANE 
APARECIDA FERNANDES DA SILVA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 12/10/1985, residente e domiciliada 
no Parque São Rafael, São Paulo, SP, fi lha de Heleno da Silva e de Odete Fernandes 
da Silva.

O pretendente: FERNANDO AGUIAR DE NORONHA, profi ssão: administrador de 
empresas, estado civil: divorciado, naturalidade: em, São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/07/1980, residente e domiciliado na Vila Silva Teles, São Paulo, SP, fi lho de Jose 
Emidio de Noronha e de Bartiria Rodrigues de Aguiar. A pretendente: THAÍS DA SILVA 
FERREIRA, profi ssão: professora - pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 31/03/1988, residente e domiciliada na Vila 
Ema, São Paulo, SP, fi lha de Daniel Anastacio Ferreira e de Denizetti Vicente da Silva 
Ferreira.

O pretendente: JARDEL AUGUSTO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de padaria, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 05/08/1984, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Hercilio Dias da Silva e 
de Cleusa de Souza Silva. A pretendente: PATRICIA BATISTA DA SILVA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Santa Inês, MA, data-nascimento: 10/01/1991, 
residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de João Bernardo da Silva e 
de Maria Aldenora Batista.

O pretendente: MANOEL CICERO PEREIRA SOUSA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Icó, CE, data-nascimento: 26/06/1979, residente e 
domiciliado na Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lho de Luis Belo de Sousa e de Joana 
Pereira de Sousa. A pretendente: MARIA EFIGENIA DA ROCHA, profi ssão: auxiliar 
de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: em Iguira, Xique Xique, BA, data-
nascimento: 12/05/1968, residente e domiciliada na Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lha 
de Augusto Felix da Rocha e de Margarida Martins da Rocha.

O pretendente: JOSÉ ELOI DE LIMA, profi ssão: consultor de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Caruaru, PE, data-nascimento: 14/01/1981, residente e 
domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lho de Eloi Manoel de Lima e de 
Maria Ananias de Lima. A pretendente: LÍLIA MONTEIRO DA CRUZ, profi ssão: faxineira, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Codó, MA, data-nascimento: 04/09/1978, 
residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lha de João Balbino da 
Cruz e de Maria Dilza Monteiro da Cruz.

O pretendente: RODOLFO LIMA DE SOUSA, profi ssão: operador de máquina, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Pari, SP, data-nascimento: 23/11/1995, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Melo de Sousa 
e de Rita de Araujo Lima Sousa. A pretendente: GABRIELA DE FRANÇA DA SILVA, 
profi ssão: gestora jurídico, estado civil: solteira, naturalidade: em, São Paulo, SP, data-
nascimento: 17/04/2000, residente e domiciliada no Parque da Mooca, São Paulo, SP, 
fi lha de Edvaldo Bernardo Maranhão da Silva e de Lucilene Maria de França.

O pretendente: FELIPE FELIX PALOPOLI, profi ssão: ajustador mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 07/07/1992, 
residente e domiciliado no Parque Independência, São Paulo, SP, fi lho de Mauricio 
Palopoli e de Solange Felix Vital. A pretendente: MICHELE CARMAGNANI, profi ssão: 
esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-
nascimento: 20/03/1991, residente e domiciliada no Jardim Independência, São Paulo, 
SP, fi lha de Douglas Carmagnani e de Alice Segecs Carmagnani.

O pretendente: ALESSANDRO SILVA DE SOUZA, profi ssão: técnico em segurança 
do trabal, estado civil: solteiro, naturalidade: em Pesqueira, PE, data-nascimento: 
26/04/1981, residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de José Batista 
de Souza e de Maria Eunice Silva de Souza. A pretendente: LIGIA DE ARAUJO 
REZENDE, profi ssão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Prudente, SP, data-nascimento: 24/06/1988, residente e domiciliada na Vila Alpina, São 
Paulo, SP, fi lha de José Roberto Rezende e de Teresa Maria de Araujo Rezende.

O pretendente: FAGNER ALVINO AGUIAR, profi ssão: operador de caixa, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 17/01/1993, 
residente e domiciliado no Parque Tomas Saraiva, São Paulo, SP, fi lho de Ananias Silva 
Aguiar e de Ana Alvina Aguiar. A pretendente: THAIS MARTINI, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: em, São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/1987, residente 
e domiciliada no Parque Tomas Saraiva, São Paulo, SP, fi lha de Mauricio Martini e de 
Nilza Lacerda de Oliveira Martini.

O pretendente: MARCELO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: açougueiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Icó, CE, data-nascimento: 26/03/1982, residente e domiciliado 
na Cidade Continental, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Joaquim da Silva e de Maria 
Rosaria Pereira. A pretendente: JESSICA DA SILVA SANTOS, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Tremedal, BA, data-nascimento: 07/04/1995, 
residente e domiciliada na Cidade Continental, São Paulo, SP, fi lha de Juvenal Moreira 
dos Santos e de Laurita Rocha da Silva.

O pretendente: ROBERTO PIRES SÃO JOSÉ GALIANO, profi ssão: assistente técnico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 22/03/1994, 
residente e domiciliado no Jardim Avelino, São Paulo, SP, fi lho de Claudemir Cajueiro 
Galiano e de Aginalda Pires São José Galiano. A pretendente: ANDRESSA ROQUE, 
profi ssão: auxiliar de contas a pagar, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, 
SP, data-nascimento: 24/06/1993, residente e domiciliada no Jardim Avelino, São Paulo, 
SP, fi lha de Oséas da Silva Roque e de Marlei Martins dos Santos Roque.

O pretendente: JORGE DOS SANTOS ALMEIDA GONÇALVES, profi ssão: professor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em, São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1986, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Jose Gonçalves e 
de Marlene dos Santos Almeida. A pretendente: CINTHIA DE FIGUEREDO, profi ssão: 
recepcionista, estado civil: divorciada, naturalidade: em, São Paulo, SP, data-
nascimento: 15/09/1988, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha 
de Manoel Francisco de Figueredo e de Maria Luiza de Jesus.

O pretendente: FILIPE SILVA RODRIGUES SOARES, profi ssão: separador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 09/07/1992, residente 
e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Rodrigues Soares e de 
Josecleide Silva Rodrigues Soares. A pretendente: MIRIÃ CRISTINA GONÇALVES DA 
SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Mairinque, SP, data-
nascimento: 20/11/1999, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de 
Elias Gonçalves da Silva e de Daniela Cristina Pereira de Souza Silva.

O pretendente: MARCOS ROBERTO FRANCO DE OLIVEIRA, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Itapetininga, SP, data-nascimento: 20/06/1974, 
residente e domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de José Franco 
de Oliveira e de Luzia de Oliveira. A pretendente: LUCIANA DA SILVA GARCIA, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, 
data-nascimento: 02/06/1972, residente e domiciliada no Jardim Independência, São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Luiz Garcia e de Maria José da Silva Garcia.

O pretendente: SILVIO HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS, profi ssão: conferente, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Itabaianinha, SE, data-nascimento: 19/07/1994, 
residente e domiciliado no Parque dos Bancários, São Paulo, SP, fi lho de Aguileno 
Araujo dos Santos e de Maria Ivone dos Santos. A pretendente: AYANNE HENRIQUE 
DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Buíque, PE, 
data-nascimento: 14/03/1991, residente e domiciliada na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lha 
de Arnaldo dos Santos Silva e de Ireniuda Henrique dos Santos.

O pretendente: ADÃO FEITOSA DE SOUSA AMORIM, profi ssão: montador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Velame, Casa Nova, BA, data-nascimento: 18/01/1988, 
residente e domiciliado na Vila Central, São Paulo, SP, fi lho de José Cerqueira Amorim 
e de Terezinha Feitosa de Sousa Amorim. A pretendente: LETICIA GOMES RUANO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: de, São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/11/1988, residente e domiciliada na Vila Central, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo 
Cesar Ruano e de Maria Dilma Gomes Ruano.

O pretendente: ARI JUVINO, profi ssão: operador geral, estado civil: solteiro, naturalidade: 
em, São Paulo, SP, data-nascimento: 26/10/1976, residente e domiciliado na Vila Alpina, São 
Paulo, SP, fi lho de Vicente Moisés Juvino e de Elza Agostinho Juvino. A pretendente: RENATA 
FERREIRA ARTUZO, profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 03/03/1980, residente e domiciliada na Vila Alpina, 
São Paulo, SP, fi lha de João Luiz Artuzo e de Maria do Socorro Ferreira Artuzo.

O pretendente: GABRIEL APARECIDO GARDINI, profi ssão: guarda civil municipal, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 
08/04/1965, residente e domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Gabriel 
Gardini e de Antonia Cabeça Gardini. A pretendente: GRAZIELA DIAS MIRANDA, 
profi ssão: enfermeira, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera, 
SP, data-nascimento: 26/07/1979, residente e domiciliada na Vila Santa Clara, São 
Paulo, SP, fi lha de Martins Dias Miranda e de Maria das Graças Dias Miranda.

O pretendente: FRANCISCO CARLOS GONÇALVES, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 11/01/1965, residente 
e domiciliado na Vila Nova Pauliceia, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Gonçalves e de 
Luiza Fernandes Gonçalves. A pretendente: CLAUDIA KOHATSU, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em, São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/12/1977, residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lha de José 
Kohatsu e de Ruth Tie Kohatsu.

O pretendente: CICERO FRANCISCO DOS SANTOS SOUZA, profi ssão: motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Ouricuri, PE, data-nascimento: 19/11/1965, 
residente e domiciliado na Vila Ivg, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Assis de Souza e 
de Maria de Lourdes dos Santos Souza. A pretendente: NOEME DA SILVA RESENDE, 
profi ssão: faxineira, estado civil: solteira, naturalidade: em Barras, PI, data-nascimento: 
06/08/1970, residente e domiciliada na Vila Ivg, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Pedro 
Resende e de Maria do Carmo da Silva Resende.

O pretendente: FELIPE CASTILHO DE LACERDA, profi ssão: historiador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em, São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1991, residente e 
domiciliado na Chácara Belenzinho, São Paulo, SP, fi lho de Osni Evangelista de 
Lacerda e de Alice Orru Castilho de Lacerda. A pretendente: JÉSSICA CAMILA 
FAVERO PEREIRA PINTO, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Mogi Guaçu, SP, data-nascimento: 24/03/1989, residente e domiciliada na Chácara 
Belenzinho, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Pereira Pinto e de Elizabete Fátima Favero.

O pretendente: KÉSEDE ALVES PEREIRA, profi ssão: ajudante de produção, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 05/02/1990, 
residente e domiciliado na Vila Diva, São Paulo, SP, fi lho de Valdemar Alves Pereira 
e de Dalita Capa Pereira. A pretendente: BARBARA MARTINS DE LIRA, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em, São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/12/1992, residente e domiciliada na Vila Diva, São Paulo, SP, fi lha de Cicero José 
Pais de Lira e de Renilce Martins Portela.

O pretendente: ANDRÉ MARCIO MENDONÇA, profi ssão: mecânico de climatização, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 
25/07/1976, residente e domiciliado no Jardim da Glória, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim 
Pacheco de Mendonça e de Maria Thereza Mendonça. A pretendente: ANA PAULA 
BORGES DE KATO, profi ssão: técnica em cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: 
em, São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1975, residente e domiciliada na Quinta da 
Paineira, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Roberto de Kato e de Ana Lucia Borges de Kato.

O pretendente: UBIRAJARA BARRETO, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 27/12/1962, residente e 
domiciliado na Vila Regente Feijó, São Paulo, SP, fi lho de Oladio Barreto e de Hilda 
Ferreira Barreto. A pretendente: ISABEL CRISTINA PAULO DA CUNHA DE PADUA, 
profi ssão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Brás, SP, 
data-nascimento: 22/02/1965, residente e domiciliada na Vila Regente Feijó, São Paulo, 
SP, fi lha de Nelson Paulo da Cunha e de Carmen Pimenta da Cunha.

O pretendente: DIEGO DA ROCHA LOURENÇÃO, profi ssão: técnico de laboratório, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
27/08/1987, residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Antonio 
Aparecido Lourenção e de Ester Chagas da Rocha Lourenção. A pretendente: MAYARA 
BERTASSELI DE LIMA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 11/05/1992, residente e domiciliada na Vila 
Alpina, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim José de Lima e de Suserlei Bertasseli de Lima.

O pretendente: VICTOR ROBERTO VERGAÇAS, profi ssão: operador de hipermercado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em, São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/1994, 
residente e domiciliado na Vila Margarida, São Paulo, SP, fi lho de Adão Aparecido Vergaças 
e de Sandra Regina Gonzalez Vergaças. A pretendente: ADLLA JAMILY SANTOS DE 
JESUS, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde, 
SP, data-nascimento: 16/12/1992, residente e domiciliada na Vila Margarida, São Paulo, 
SP, fi lha de Edmundo de Jesus Espirito Santo e de Iva Elizete dos Santos.

O pretendente: DOUGLAS CANDIDO DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar técnico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Aclimação, SP, data-nascimento: 16/08/1991, 
residente e domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lho de Jose Silva 
dos Santos e de Lenilda Candido dos Santos. A pretendente: BARBARA DA SILVA 
MEDEIROS, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Perdizes, SP, data-nascimento: 28/08/1991, residente e domiciliada no Parque São 
Lucas, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Antonio de Medeiros e de Rosana da Silva Medeiros.

O pretendente: JAILTON CASSIMIRO FERREIRA, profi ssão: promotor de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Maceió, AL, data-nascimento: 10/12/1977, 
residente e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de José Cassimiro 
Ferreira. A pretendente: VALDENICE SOARES DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Messejana, CE, data-nascimento: 05/07/1983, residente 
e domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Caitano dos Santos 
e de Gercina Soares dos Santos.

O pretendente: CLAUDEMIRO GONÇALVES DA SILVA, profi ssão: comercio, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Monte Santo, BA, data-nascimento: 12/08/1977, residente 
e domiciliado na Vila Rosa Molla, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Gonçalves da Silva 
e de Maria Rodrigues da Silva. A pretendente: ELIZABETE MARIA DOS SANTOS, 
profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: em Uauá, BA, data-
nascimento: 19/11/1975, residente e domiciliada na Vila Rosa Molla, São Paulo, SP, fi lha 
de Fernandes Severiano dos Santos e de Maria Josefa dos Santos.

O pretendente: MAURICIO ARAKAKI, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Consolação, SP, data-nascimento: 16/03/1990, residente e 
domiciliado em Cotia, SP, fi lho de Yukihide Arakaki e de Hiromi Goya Arakaki. A pretendente: 
CAROLINE ZITO ROMERA, profi ssão: biomédica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 05/02/1980, residente e domiciliada na Vila 
Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Milton Romera e de Maria Aparecida Zito Romera.

O pretendente: JOSÉ RUFINO DA SILVA NETO, profi ssão: encarregado de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Tangará, RN, data-nascimento: 25/12/1986, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de José Rufi no da Silva 
Filho e de Maria Elma Pereira da Silva. A pretendente: ELEILDES REIS DOS SANTOS, 
profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: em Canavieiras, 
BA, data-nascimento: 02/11/1968, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, 
SP, fi lha de Messias Monteiro dos Santos e de Dilza Cruz Reis.

O pretendente: ANSELMO CONCEIÇÃO DE SÃO PEDRO, profi ssão: analista de 
desembaraço, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Liberdade, SP, data-
nascimento: 17/03/1981, residente e domiciliado no Parque Sevilha, São Paulo, SP, 
fi lho de João Batista de São Pedro e de Angela Maria da Conceição de São Pedro. A 
pretendente: MARIA DE FATIMA TORRES DE LIMA, profi ssão: auxiliar de dentista, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Redenção, CE, data-nascimento: 01/05/1977, 
residente e domiciliada no Parque Sevilha, São Paulo, SP, fi lha de João Torres de Lima 
e de Maria Socorro de Oliveira Lima.

O pretendente: BRUNO DE CASTRO, profi ssão: consultor comercial, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 27/03/1992, 
residente e domiciliado na Vila Celeste, São Paulo, SP, fi lho de Amilton de Castro e 
de Marlene Prates de Castro. A pretendente: ELLEN NOGUEIRA DE OLIVEIRA, 
profi ssão: supervisora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, 
data-nascimento: 04/11/1993, residente e domiciliada na Vila Celeste, São Paulo, SP, 
fi lha de José Eris Prata de Oliveira e de Marta Francisca Nogueira.

O pretendente: TAFAREL IVANILDO DOS SANTOS, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em, São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1991, residente e 
domiciliado no Parque Independência, São Paulo, SP, fi lho de Ivanildo Euclides dos 
Santos e de Rosana Maria dos Santos. A pretendente: GIOVANA RAMOS CAMOLESI, 
profi ssão: esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-
nascimento: 13/06/1996, residente e domiciliada no Parque Independência, São Paulo, 
SP, fi lha de Adelque Camolesi e de Maura Ramos.

O pretendente: ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA, profi ssão: técnico em 
radiologia, estado civil: solteiro, naturalidade: em Água Branca, PI, data-nascimento: 
13/06/1989, residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Manoel 
Francisco Chagas e de Dedita Costa de Oliveira Chagas. A pretendente: MARIA 
KEULYANE DA SILVA CARDOSO, profi ssão: agente de viagem, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Brejo, MA, data-nascimento: 26/12/1991, residente e domiciliada na Vila 
Alpina, São Paulo, SP, fi lha de José de Maria Cardoso e de Marinalda Vieira da Silva.

O pretendente: MARCUS VINÍCIUS CORDEIRO BARBOSA, profi ssão: engenheiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 
15/06/1987, residente e domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de 
Nelson Cordeiro Barbosa e de Sonia Maria Teixeira. A pretendente: ELLEN DE SOUZA 
ALMEIDA, profi ssão: atriz, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, 
SP, data-nascimento: 05/10/1988, residente e domiciliada na Penha de França, São 
Paulo, SP, fi lha de Ricardo Costa Almeida e de Gislene Aparecida de Souza Almeida.

O pretendente: MARCELO GOMES BEZERRA, profi ssão: agente de segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em, São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1971, residente 
e domiciliado mo Sítio Pinheirinho, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Bezerra Filho e de 
Ana Faria Gomes Bezerra. A pretendente: KARLA PREVIATO, profi ssão: guarda civil 
metropolitano, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-
nascimento: 21/09/1976, residente e domiciliada no Sítio Pinheirinho, São Paulo, SP, 
fi lha de Santo Previato e de Zilda Maria Previato.
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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: JECKSON ANGELO DE SOUZA, profi ssão: advogado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em, São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1977, residente e 
domiciliado na Vila Paulo Silas, São Paulo, SP, fi lho de Josenias Angelo de Souza e de 
Edilza Nogueira de Souza. A pretendente: GABRIELA CONIDI PEDROSO, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-
nascimento: 08/09/1987, residente e domiciliada na Vila Paulo Silas, São Paulo, SP, 
fi lha de Sebastião Justino Pedroso e de Mariana Conidi Pedroso.

O pretendente: JEFFERSON PEREIRA DA CRUZ, profi ssão: servidor público, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
23/06/1987, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Roberto 
Pereira da Cruz e de Elaine Cristina de Albuquerque Cruz. A pretendente: IRIANA 
DIAS DE SANTANA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Varzea Grande, São Raimundo Nonato, PI, data-nascimento: 18/12/1985, residente e 
domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Tiago José de Santana e de Maria 
Lucia Dias da Conceição.

O pretendente: FELIPE MOURA FREIRE, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 19/08/1989, residente e 
domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de Antonio de Lima Freire e de Silvia 
Simone Carvalho Moura Lima Freire. A pretendente: SULARIANE EZRA RIBAS GOMES, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do 
Sul, SP, data-nascimento: 15/04/1986, residente e domiciliada na Vila Industrial, São 
Paulo, SP, fi lha de Paulo Gomes da Silva e de Lindinalva Fernandes Ribas.

O pretendente: ANDERSON MARTIN REYNALDO, profi ssão:, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em, São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1995, residente e domiciliado 
na Vila Oratório, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Reynaldo e de Marcia Sikura. 
A pretendente: KARINA PLAZA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 21/08/1995, 
residente e domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lha de João Paulo da 
Silva e de Simone Plaza da Silva.

O pretendente: DIVAL FONSECA DOS SANTOS, profi ssão: açougueiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Miguel Calmon, BA, data-nascimento: 02/01/1976, residente 
e domiciliado na Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Pereira dos Santos 
e de Helena Maria da Fonseca. A pretendente: MARIA ILENI DIAS DE SIQUEIRA, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: em Itapetim, PE, data-
nascimento: 08/04/1985, residente e domiciliada na Santa Clara, São Paulo, SP, fi lha de 
Inacio Alves de Siqueira e de Selma Dias de Siqueira.

O pretendente: FELIPE GONÇALVES LOPES TABERNERO MARTINS, profi ssão: 
advogado, estado civil: solteiro, naturalidade: em, São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/09/1985, residente e domiciliado na Vila Celeste, São Paulo, SP, fi lho de Rosimar 
Lopes Tabernero Martins e de Jose Carlos Tabernero Martins. A pretendente: SHAYLA 
HURI ANSAR TÉP, profi ssão: escriturária, estado civil: solteira, naturalidade: em, São 
Paulo, SP, data-nascimento: 21/08/1989, residente e domiciliada na Vila Celeste, São 
Paulo, SP, fi lha de Maúma Ansar Tép Joel e Silva e de Claudinéia Bispo Brito.

O pretendente: JOSÉ FERRI RÊGO, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em, São Paulo, SP, data-nascimento: 31/08/1973, residente e domiciliado 
na Chácara Mafalda, São Paulo, SP, fi lho de José dos Reis Diniz Rêgo e de Dinéa 
Ferri Rêgo. A pretendente: CARLITA ROSA DA SILVA, profi ssão: cozinheira, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Poções, BA, data-nascimento: 26/09/1969, residente e 
domiciliada na Chácara Mafalda, São Paulo, SP, fi lha de José Gomes da Silva e de 
Dozila Rosa dos Santos.

O pretendente: LUIZ CARLOS BARROZO, profi ssão: contador, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em, São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1980, residente e domiciliado 
na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Barrozo Filho e de Marly Barrozo. A 
pretendente: VERÔNICA MARQUES DE SANTANA, profi ssão: contadora, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em, São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1984, residente e 
domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de Agostinho Gonçalves de Santana e de 
Maria Marques de Santana.

O pretendente: GIOVANNI ROMERO DE PAULA, profi ssão: ajustador mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em, São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/1995, residente 
e domiciliado na Alemanha, fi lho de Ailton de Paula e de Eliana Aparecida Romero 
de Paula. A pretendente: JHENYPHER VALENTINI DA SILVA, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca, SP, data-nascimento: 
20/02/1995, residente e domiciliada na Vila Lúcia, São Paulo, SP, fi lha de Sergio Higino 
Francisco da Silva e de Kelim Viviane Valentini.

O pretendente: ARTUR CÉSAR, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, naturalidade: 
em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 28/01/1982, residente e domiciliado na 
Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lho de Artur César Neto e de Maria da Paz Pereira. A 
pretendente: MAISA APARECIDA MAIA, profi ssão: empresária, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 02/02/1986, residente 
e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de Marcos de Oliveira Maia e de Marcia 
Cezarini de Oliveira Maia.

O pretendente: JOHNNY LAROCHELLE, profi ssão: gesseiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: no Haiti, data-nascimento: 10/02/1994, residente e domiciliado na Vila 
Cunha Bueno, São Paulo, SP, fi lho de Natilien Larochelle e de Estimene Antoine. A 
pretendente: SANDRISE MALBRANCHE, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: no Haiti, data-nascimento: 25/12/1991, residente e domiciliada na Vila 
Cunha Bueno, São Paulo, SP, fi lha de Guillaume Malbranche e de Marise Exama.

O pretendente: ALAN GOMES FARIA, profi ssão: empresário, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 20/08/1980, residente e 
domiciliado na Vila Zelina, São Paulo, SP, fi lho de Oswaldo Gomes Faria e de Joaninha 
Pontes Gomes Faria. A pretendente: FLÁVIA CAPATO DAÚD FARIA, profi ssão: 
bancária, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca, SP, data-
nascimento: 04/08/1977, residente e domiciliada na Vila Zelina, São Paulo, SP, fi lha de 
Raul Antonio do Amaral Daúd e de Maria Luiza Capato Daúd.

O pretendente: ANDRÉ LUIS ZOTARELLI, profi ssão: vendedor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 14/09/1973, residente 
e domiciliado na Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lho de Darci Zotarelli e de Edna das 
Neves Zotarelli. A pretendente: BEATRIZ RICCI LARA, profi ssão: pedagoga, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 03/06/1979, 
residente e domiciliada na Vila Macedópolis, São Paulo, SP, fi lha de Valdecir Lineu Ricci 
e de Neide Disigant Ricci.

O pretendente: ARTHUR HENRIQUE BUENO DE MIRANDA, profi ssão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em, São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/1995, 
residente e domiciliado na Vila Oratório, São Paulo, SP, fi lho de Claudia Bueno de 
Miranda. A pretendente: GLEICY ARAUJO DA SILVA, profi ssão: auxiliar técnico de 
educação, estado civil: solteira, naturalidade: em, São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/07/1994, residente e domiciliada na Vila Santa Virginia, São Paulo, SP, fi lha de 
Nelson Evangelista da Silva e de Maria do Carmo Araujo Carvalho.

O pretendente: GILSON SILVA SANTOS, profi ssão: mecânico de ar condicionado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
21/11/1986, residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de José Ribamar 
Santos e de Maria dos Reis Silva Santos. A pretendente: YANKA DE ABREU BONFIM, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, SP, 
data-nascimento: 19/08/1997, residente e domiciliada no Jardim Guairacá, São Paulo, 
SP, fi lha de Isaque Oliveira Bonfi m e de Francisca Pereira de Abreu.

O pretendente: GEORGIVAL PAEZINHO DA SILVA, profi ssão: maçariqueiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Sebastião do Umbuzeiro, PB, data-nascimento: 
10/05/1967, residente e domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho 
de Bonifacio Paezinho da Silva e de Carmelita Anunciada de Santana. A pretendente: 
SIUMARA DE CASTRO SANTANA, profi ssão: técnico de enfermagem, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Apucarana, PR, data-nascimento: 12/06/1981, residente e 
domiciliada no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lha de Valdemar Ferreira de 
Santana e de Maria Aparecida de Castro Santana.

O pretendente: JOSÉ ELIABES DOS SANTOS, profi ssão: localizador de veiculo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Maragogi, AL, data-nascimento: 19/04/1994, 
residente e domiciliado na Vila Rosa Molla, São Paulo, SP, fi lho de Geová Francisco 
dos Santos e de Maria das Dores Ferreira da Silva. A pretendente: ANA CAROLINA 
COSME ALONSO, profi ssão: telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: em, São 
Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1997, residente e domiciliada no Sítio Pinheirinho, 
São Paulo, SP, fi lha de Adão Alonso e de Jucélia Aparecida Peres Alonso.

O pretendente: RODRIGO LOPES SANTOS, profi ssão: consultor técnico comercial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perdizes, São Paulo, SP, data-
nascimento: 30/07/1979, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho 
de Catão Nogueira Santos e de Cleide Lopes Santos. A pretendente: ANDRÉA GOMES 
CARRIJO, profi ssão: consultor imobiliário, estado civil: divorciada, naturalidade: em 
Uberlândia, MG, data-nascimento: 22/10/1974, residente e domiciliada na Vila Prudente, 
São Paulo, SP, fi lha de Moacir Gomes Carrijo e de Marina Lucia Carrijo.

O pretendente: ROGÉRIO SANTOS DA SILVA, profi ssão: cabeleireiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 19/01/1983, 
residente e domiciliado no Parque Pereira, São Paulo, SP, fi lho de Valdir da Silva e 
de Ana Maria dos Santos. A pretendente: IVONETE DIAS DUARTE, profi ssão: 
encarregada, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-
nascimento: 29/03/1980, residente e domiciliada no Parque Pereira, São Paulo, SP, fi lha 
de Claudio da Silva Duarte e de Ivone Dias Duarte.

O pretendente: ELTON LUIZ BARTOLI, profi ssão: advogado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 04/12/1982, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Nilton Luiz Bartoli e 
de Marisa Mara Pires Bartoli. A pretendente: LILLIAN DI JURA, profi ssão: bancária, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em, São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/1986, 
residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Di Jura e de 
Maria José da Fonseca Di Jura.

O pretendente: WILLIANS ORTIZ FICEL, profi ssão: coordenador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 24/05/1980, residente e 
domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Douglas Ortiz Ficel e de 
Deise Lucia Ficel. A pretendente: SOLANGE SILVA SANTOS, profi ssão: assistente 
administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-
nascimento: 26/02/1981, residente e domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, 
fi lha de José Roque Santos e de Maria da Silva Santos.

O pretendente: JÔNATAS ANTÔNIO DA SILVA, profi ssão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Aliança, PE, data-nascimento: 05/12/1992, residente e 
domiciliado no Jardim Figueira Grande, São Paulo, SP, fi lho de Antônio José da Silva e de 
Eliene Ribeiro da Silva. A pretendente: GIULIANA THAMIÊ BALDERRAMA ARAUJO, 
profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, 
data-nascimento: 10/04/1992, residente e domiciliada na Vila Margarida, São Paulo, SP, 
fi lha de Carlos Alberto de Araujo e de Gitamar Balderrama Araujo.

O pretendente: EDSON MARCOS SANTOS OLIVEIRA, profi ssão: padeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 25/02/1979, 
residente e domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lho de José Rodrigues 
de Oliveira e de Maria do Socorro Santos Oliveira. A pretendente: VERA LÚCIA DOS 
SANTOS LIMA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: em, 
São Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1976, residente e domiciliada na Parque São 
Lucas, São Paulo, SP, fi lha de Manoel de Castro Lima e de Expedita dos Santos Lima.
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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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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: CÍCERO WELLINGTON SANTOS ARAÚJO, profi ssão: operador de 
máquina, estado civil: solteiro, naturalidade: de Juazeiro do Norte, CE, data-nascimento: 
08/12/1990, residente e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de Francisco 
Paulo de Araújo e de Maria de Lourdes dos Santos Araújo. A pretendente: GLEICE 
MATOS DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano 
do Sul, SP, data-nascimento: 29/08/1993, residente e domiciliada na Vila Industrial, São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco Antonio da Silva e de Maria da Cruz Matos.

O pretendente: MAURICIO ROMÃO, profi ssão: analista de sistema, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em, São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1989, residente e 
domiciliado na Vila Macedópolis, São Paulo, SP, fi lho de Osmar Romão e de Marisa 
Bispo dos Santos Romão. A pretendente: ANA CAROLINA ROSSETTI RODRIGUES, 
profi ssão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, 
data-nascimento: 18/12/1990, residente e domiciliada no Sítio Pinheirinho, São Paulo, 
SP, fi lha de Fernando Rodrigues e de Regina Mara Rossetti Rodrigues.

A pretendente: CAMILA CUNHA DE OLIVEIRA, profi ssão: tosadora, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Santa Rita de Jacutinga, MG, Santa Rita de Jacutinga, MG, 
data-nascimento: 28/03/1989, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Carlos de Oliveira e de Rosângela da Cunha. A pretendente: KARINA 
SILVA BARROS DE OLIVEIRA, profi ssão: bailarina, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Volta Redonda, RJ, data-nascimento: 28/01/1998, residente e domiciliada na Vila 
Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Luis Carlos de Oliveira e de Eliane da Silva Barros.

O pretendente: JOÃO OLIVEIRA CARVALHO NETO, profi ssão: encanador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 03/11/1976, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Carapiá de 
Carvalho e de Maria de Lourdes Araujo. A pretendente: ROSALINDA DOS SANTOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, 
data-nascimento: 07/05/1970, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, 
fi lha de Vanda Regina dos Santos.

O pretendente: LEMMON VEIGA GUZZO, profi ssão: advogado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 05/10/1972, residente e domiciliado 
na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Guzzo e de Yara Veiga Guzzo. A 
pretendente: CÁSSIA APARECIDA RIBEIRO BRAGA, profi ssão: servidora pública, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perdizes, SP, data-nascimento: 
04/06/1973, residente e domiciliada na Vila Bertioga, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Ribeiro Braga e de Dionisia dos Santos Ribeiro Braga.

O pretendente: JAYME FELGAR, profi ssão: tecnólogo em logística, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Aclimação, SP, data-nascimento: 03/06/1976, residente e 
domiciliado na Vila Central, São Paulo, SP, fi lho de Jayme Simões Felgar Junior e de Elizabeth 
Gonçalves Felgar. A pretendente: SABRINA MENDES, profi ssão: consultora técnica, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em, São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1987, residente e 
domiciliada na Vila Central, São Paulo, SP, fi lha de Vera Lucia Genero Mendes.

O pretendente: ROBSON RIPARDO DE MATOS, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em, São Paulo, SP, data-nascimento: 09/01/1988, residente e 
domiciliado na Chácara Mafalda, São Paulo, SP, fi lho de Erivaldo Pereira de Matos e de 
Maria José Herculano Ripardo. A pretendente: ALINE BIANCO LOURENÇO, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-
nascimento: 29/02/1988, residente e domiciliada na Chácara Mafalda, São Paulo, SP, 
fi lha de Gilberto Augusto Lourenço e de Maria Aparecida Bianco Lourenço.

O pretendente: ERASMO CHRISTIAN SUARES DA SILVA, profi ssão: técnico mêcanico 
de manutenção, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, 
data-nascimento: 10/03/1977, residente e domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo, 
SP, fi lho de José Suares da Silva e de Vilma Idalina da Silva. A pretendente: JULIANA 
ANDRÉ MARQUES, profi ssão: auxiliar escrita fi scal, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 25/02/1984, residente e domiciliada no 
Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Marques e de Ivanilda André Marques.

O pretendente: EDSON DA SILVA, profi ssão: administrador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 17/11/1985, residente e 
domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Jose Manoel da Silva e de Maria 
de Lourdes da Silva. A pretendente: THAÍS RENATA MONTANARI LOPES, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-
nascimento: 20/06/1987, residente e domiciliada na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, 
fi lha de Wanderley Lopes e de Sueli Aparecida Montanari.

O pretendente: VANDERSON SANTOS GOMES, profi ssão: securitário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 04/01/1979, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Tomé Gomes 
e de Neide Santos Gomes. A pretendente: CRISTIANE GARCIA MEDEIROS, profi ssão: 
securitária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-
nascimento: 12/04/1988, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha 
de Mário Garcia Medeiros e de Analia Rodrigues de Campos Medeiros.

O pretendente: RENATO ROCHA DA SILVA, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 06/05/1985, residente e 
domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Rocha da Silva e 
de Ivanilda Maria da Silva. O pretendente: RODRIGO MOREIRA, profi ssão: advogado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
17/02/1986, residente e domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de 
Ademir Moreira e de Maria de Lourdes Salvador Moreira.

O pretendente: DANILO ALVES DE MATOS, profi ssão: policial militar, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Nova Granada, SP, data-nascimento: 04/09/1988, 
residente e domiciliado na Vila Lúcia, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Alves de Matos e 
de Ilma Gonçalves dos Santos de Matos. A pretendente: VANDRIANE FERREIRA DA 
SILVA, profi ssão: agente de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: em Mauá, 
SP, data-nascimento: 26/09/1989, residente e domiciliada na Vila Lúcia, São Paulo, SP, 
fi lha de Aderaldo Ferreira da Silva e de Marilene da Silva Reis.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DA SILVA RODRIGUES, profi ssão: micro 
empresário, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-
nascimento: 19/06/1986, residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de 
Saulo Lauriano Rodrigues e de Luzia Delgado da Silva. A pretendente: ANITA LUCIA 
AMORIM, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em, São 
Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1984, residente e domiciliada na Vila Ema, São 
Paulo, SP, fi lha de José Carlos Lucio de Amorim e de Vilma da Silva Amorim.

O pretendente: ANTONIO LEANDRO TADEU SALVADOR, profi ssão: operador de 
fundição, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-
nascimento: 28/10/1984, residente e domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo, SP, 
fi lho de Odair Salvador e de Elza Venancio Prates Salvador. A pretendente: NAYARA 
SANTOS DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em, São Paulo, 
SP, data-nascimento: 05/05/1992, residente e domiciliada no Parque São Lucas, São 
Paulo, SP, fi lha de José Amaro da Silva Sobrinho e de Marcia dos Santos da Silva.

O pretendente: WILSON JOSE DOS SANTOS, profi ssão: coordenador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em, São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1980, residente e 
domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de Valdemar Jose dos Santos 
e de Elza de Jesus Santos. A pretendente: ELIZABETE DA SILVA BARBOSA, profi ssão: 
coordenadora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-
nascimento: 22/03/1973, residente e domiciliada no Jardim Independência, São Paulo, 
SP, fi lha de Luiz Carlos Barbosa e de Geni Pedro da Silva Barbosa.

O pretendente: LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA, profi ssão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Arujá, SP, data-nascimento: 04/09/1994, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de João de Oliveira Sobrinho e de 
Elicristiane Rocha de Oliveira. A pretendente: MAYARA FERVORINI SILVA, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/10/1992, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Gustavo 
José da Silva Neto e de Regiane Fervorini Silva.

O pretendente: DAVI RIBEIRO DE SOUZA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 03/03/1983, 
residente e domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos de 
Souza e de Dalva Ribeiro de Souza. A pretendente: PATRICIA DE ARAUJO CAMPOS, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, 
data-nascimento: 18/06/1994, residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo, 
SP, fi lha de Marcelo Pereira Campos e de Maria Heleni de Araujo Campos.

O pretendente: GUSTAVO ALMEIDA FREITAS, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-
nascimento: 29/01/1987, residente e domiciliado na Vila Miami, São Paulo, SP, 
fi lho de José Roberto Faria de Freitas e de Maria Flavia de Almeida Freitas. A 
pretendente: SIBELI DE LIMA SANTOS, profi ssão: analista fi nanceiro, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Cotia, SP, data-nascimento: 20/08/1987, residente e 
domiciliada na Vila Miami, São Paulo, SP, fi lha de Everaldo Silva Santos e de Regina 
Ribeiro de Lima Santos.

O pretendente: LUCAS ITIUBA KREPS, profi ssão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 19/04/1994, 
residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Luciano Kreps e de Fabiana 
Itiuba de Oliveira. A pretendente: KATHERYNE BATISTA ROSA, profi ssão: orientadora 
habitacional, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-
nascimento: 09/02/1995, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de 
Marilaine Baptista Rosa.

O pretendente: DANIEL DE CARVALHO, profissão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 16/08/1978, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, filho de Silvio de Carvalho 
e de Maria de Jesus Romagnol de Carvalho. A pretendente: RUBIA CRISTINA 
GOMES DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 17/04/1987, residente e domiciliada na Vila 
Alpina, São Paulo, SP, filha de Jorge Gomes da Silva e de Rita Rosa Santos da 
Silva.

O pretendente: ROBERTO PEDRO DOS SANTOS, profi ssão: construtor civil - 
pedreiro, estado civil: solteiro, naturalidade: em Gandu, BA, data-nascimento: 
12/03/1970, residente e domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lho de 
Antonio Pedro dos Santos e de Domingas Bragas dos Santos. A pretendente: ROSELI 
DA SILVA, profi ssão: auxiliar de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Maria, SP, data-nascimento: 06/06/1968, residente e domiciliada no 
Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lha de José Rosa da Silva e de Benedita Maria 
da Silva.

O pretendente: BRUNO HENRIQUE MARÇAL, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 
18/07/1991, residente e domiciliado na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lho de Eder Luiz 
Marçal e de Dulcineia Patricio Marçal. A pretendente: GABRIELA ASSIS MAGALHÃES 
FIGLIOLINO, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Bela Vista, SP, data-nascimento: 24/08/1989, residente e domiciliada na Vila Ivone, São 
Paulo, SP, fi lha de José Roberto Magalhães Figliolino e de Neusa Aparecida de Assis 
Figliolino.

O pretendente: MICHEL BUDKOVIC MORALES, profi ssão: assistente administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
24/08/1995, residente e domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de Ailton Morales e 
de Ivani Alda Passos Budkovic Morales. A pretendente: SHIRLEI ALVES DE MORAES, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, 
SP, data-nascimento: 05/04/1986, residente e domiciliada em Mauá, SP, fi lha de Cicero 
Domingos de Moraes e de Maria Elza Alves de Moraes.

O pretendente: RENATO FERREIRA DE ALMEIDA, profi ssão: operador de máquinas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
30/03/1989, residente e domiciliado na Vila California, São Paulo, SP, fi lho de Paulo 
Roberto de Almeida e de Ivanilda Ferreira de Souza de Almeida. A pretendente: 
ROSILENE NUNES DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de acabamento, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Francisco, MG, data-nascimento: 15/05/1987, residente 
e domiciliada em Mauá, SP, fi lha de Orozino Alves de Oliveira e de Analia Nunes de 
Oliveira.

O pretendente: FELIPE LOPES DOS SANTOS, profi ssão: gerente industrial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 20/10/1979, 
residente e domiciliado em Portugal, fi lho de Manuel Lopes dos Santos e de Aida Lopes 
dos Santos. A pretendente: MAGDA MARIA ESTEVES, profi ssão: orçamentista, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 28/09/1970, 
residente e domiciliada na Vila Graciosa, São Paulo, SP, fi lha de José Esteves Puertas 
e de Lourdes Martins Puertas.
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:

O pretendente: CLEBIO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Uauá, BA, no dia (11/12/1981), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Manoel Messias Lopes da Silva e de Rosa Batista Pereira. A pretendente: 
EVANY MATOS PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida 
em Uauá, BA, no dia (03/03/1986), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
José Edmilson Batista Pereira e de Joana Maria Matos.

O pretendente: ANTÔNIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nasci-
do em Itiúba, BA, no dia (18/06/1962), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de 
Antônio Domingos da Silva e de Djanira Maria de Jesus. A pretendente: ELIENE MON-
TEIRO DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Planalto, BA, 
no dia (12/11/1974), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Monteiro 
de Souza e de Luzia Libarino de Jesus.

O pretendente: SILVIO PORTO DE SOUZA JÚNIOR, estado civil divorciado, profi ssão 
garçon, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/07/1982), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Silvio Porto de Souza e de Claudenice Maria Porto de Souza. A 
pretendente: LEIRY CÁSSIA ALVES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (22/08/1984), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Lidia dos Santos Alves.

O pretendente: JEFERSON FERREIRA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão re-
positor, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/09/1986), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Iris Ferreira de Oliveira. A pretendente: MARIA DO CARMO DE 
QUEIROZ, estado civil solteira, profi ssão aj.geral, nascida em Belo Jardim, PE, no dia 
(04/07/1964), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Cicero Queiroz e de 
Josefa Luiza de Queiroz.

O pretendente: DANIEL DOS SANTOS GONÇALVES, estado civil solteiro, profi s-
são porteiro, nascido em Bacabal, MA, no dia (26/04/1986), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Bispo Gonçalves e de Maria de Jesus Dias 
dos Santos. A pretendente: TALITA SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/03/1986), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Manoel Raimundo Matos da Silva e de Maria de Fatima 
dos Santos Silva.

O pretendente: MARIO HENRIQUE COSTA, estado civil solteiro, profissão con-
ferente, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/11/1982), residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Mauricio Ramos da Costa e de Maria Aparecida 
Gonçalves Costa. A pretendente: MATUZA ALESSANDRA RIBEIRO, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/04/1977), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Moises Pinto Ribeiro e de Neusa Maria 
Prudente Ribeiro.

O pretendente: DANIEL ANDRÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pintor indus-
trial, nascido em Sirinhaem, PE, no dia (01/06/1979), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Moises André da Silva e de Iracema Maria Torres. A pretendente: 
CLEIDE DOS SANTOS BEZERRA, estado civil solteira, profi ssão aux.limpeza, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (04/02/1982), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Bezerra Filho e de Maria Francisca dos Santos.

O pretendente: DEIVID RIOS CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Diadema, SP, no dia (18/02/1988), residente e domiciliado em São Pau-
lo, SP, fi lho de Almerindo Campos Mineiro e de Gilene Gonçalves Rios. A pretenden-
te: SANDRA MARIA GOMES, estado civil solteira, profi ssão copeira, nascida em 
Irece, BA, no dia (09/11/1970), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Ivone Maria Gomes.

O pretendente: RODRIGO FELIPE FERREIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
pintor, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/06/1997), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Eleno da Silva e de Edinalva Ferreira da Silva. A pretendente: KARO-
LINE SOUZA PIMENTEL, estado civil solteira, profi ssão aux.enfermagem, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (01/05/1995), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Weder de Souza Pimentel e de Iva Souza de Brito.

O pretendente: BRUNO MIGUEL PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão executivo 
de contas, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/10/1987), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Wilson Roberto Pereira e de Sonia Regina Santos Pereira. A 
pretendente: ALINE NUNES DO NASCIMENTO SANTOS, estado civil solteira, profi s-
são modelo, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/05/1989), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Gilson do Nascimento Santos e de Denise Nunes do Nascimento 
Santos.

O pretendente: ALEXANDRE DE FREITAS PAIVA, estado civil solteiro, profi ssão mo-
torista, nascido em Guarulhos, SP, no dia (23/11/1976), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Sebastião Ramiro de Paiva e de Marli de Freitas Paiva. A preten-
dente: ROSECLAIR CORREIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (19/03/1976), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Arlete Correia da Silva.

O pretendente: RAFAEL SOUZA AMARAL SANTOS, estado civil solteiro, profis-
são aj.geral, nascido em Guarulhos, SP, no dia (21/09/1988), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Raimundo Amaral dos Santos e de Maria de 
Souza Santos. A pretendente: CREUSENI LIMA CHAVES, estado civil divorcia-
da, profissão aj.geral, nascida em Itanhem, BA, no dia (11/09/1983), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Rodrigues Chaves e de Arlinda 
Prates Lima.

O pretendente: ANTONIO CARLOS BENEDITO DA SILVA SOUZA, estado civil di-
vorciado, profissão fiscal de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/02/1971), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio de Souza Filho e de 
Irene Silva Souza. A pretendente: MARIA JOSÉ VITOR SILVA, estado civil di-
vorciada, profissão professora, nascida em Piritiba, BA, no dia (15/03/1970), re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Vitor Santos e de Renilde 
Vitor Silva.

O pretendente: ALBERTO MARTINS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão au-
tônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/04/1977), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Martins dos Santos e de Lyvani de Alencar Moreira. A 
pretendente: MARILEIDE FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão autôno-
ma, nascida em Caldeirão Grande, BA, no dia (05/01/1979), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Pereira da Silva e de Marcelina dos Santos Ferreira.

O pretendente: MARCIEL DE PAULA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão aj.geral, 
nascido em Porangatu, GO, no dia (02/11/1984), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Heleno Jose de Paula e de Aldetina Ferreira da Silva Paula. A pretendente: 
LARISSA CARLA SOUSA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
caixa, nascida em Santo Antonio-Santa Izabel do Para, PA, no dia (27/07/1997), resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Roberto Carlos dos Santos e de Hosana 
Cely Soares de Sousa.

O pretendente: DHENMESON MOURA DE MENESES, estado civil solteiro, profi ssão 
ofi cial de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/08/1987), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Benuá Rodrigues de Moura e de Ademícia Moura 
de Meneses. A pretendente: GABRIÉLLA XAVIER DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/10/1987), resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Carlos Pereira dos Santos e de Ivone 
Maria da Conceição Xavier.

O pretendente: ALEXANDRE HENRIQUE SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
pintor, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/03/1997), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Alcides de Souza Silva e de Simone Santana Silva. A pretendente: 
GLEICY DA SILVA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nas-
cida em São Paulo, SP, no dia (30/08/1996), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Alcino Justino de Souza e de Lucia de Fatima da Silva.

O pretendente: TIEGO BRUNO LIMA DE MORAES, estado civil solteiro, profi ssão autô-
nomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/09/1990), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Joel Francisco de Moraes e de Lucinete Lima de Moraes. A preten-
dente: VANESSA PINTO BENINO, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (11/11/1988), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Osvaldo de Aro Benino e de Elisabeth Pinto Benino.

O pretendente: CÉLIO APARECIDO CELESTINO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão empresário, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/03/1987), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Vieira de Oliveira e de Maria Madalena Celestino. A 
pretendente: LUCIANA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão costureira, nasci-
da em Minas Novas, MG, no dia (12/02/1989), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de José Geraldo Camargos dos Santos e de Maria Neuza da Silva Santos.

O pretendente: LEONARDO NAVARRO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
atendente, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/03/1996), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Fabio de Souza e de Cristiane Navarro. A pretendente: KARLA 
LARISSA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (05/01/1997), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Carlos Al-
berto Pires Pereira e de Evania Jacinta dos Santos.

O pretendente: DIEGO DE SANTANA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão montador 
de movéis, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (04/03/1992), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Raimundo da Silva e de Ana Maria de Santana. A 
pretendente: DANIELE RIBEIRO ROCHA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (02/04/1991), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Ailton Ribeiro Rocha e de Sonia Francisca da Rocha.

O pretendente: MARCIO SILVA SIQUEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi s-
são vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/06/1995), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Vicente de Paula Siqueira dos Santos e de Zilda Severina 
da Silva. A pretendente: MICAELE SILVA DE SOBRAL, estado civil solteira, profi ssão 
cabeleireira, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/07/1996), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Edmilson Batista de Sobral e de Elenilda Santos da Silva.

O pretendente: AMILTON CORDEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigi-
lante, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/08/1975), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Cordeiro da Silva e de Benilda Cordeiro da Silva. A preten-
dente: TATIANE RIBEIRO BATISTA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (10/08/1984), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Betânia Majary Ribeiro Batista.

O pretendente: NAIL KADHIM ABDULHASAN SFOOG, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em Babil-Iraque, no dia (20/07/1988), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Kadhim Abdulhasan Sfoog e de Sanaa Jasim. A pretendente: 
LUCIANA LEMOS QUEIROZ MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (23/08/1992), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Edison Luis Queiroz Moreira e de Maria Nascimento Lemos.

O pretendente: JOSÉ SOUZA PASSOS, estado civil solteiro, profi ssão armador, nasci-
do em Itaporã-Muritiba, BA, no dia (15/05/1952), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Paulino Passos e de Joana Rosa de Souza. A pretendente: MARIA ALVES 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Itaporã-Muritiba, BA, 
no dia (15/08/1970), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Cristino Ferreira 
dos Santos e de Albertina Alves dos Santos.

O pretendente: PAULO BRAZ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão guarda civil mu-
nicipal, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/03/1981), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Braz da Silva e de Cleonice Celestina de Lima Silva. A pretendente: 
GLAUCINEA DE SENE, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (27/07/1975), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
João de Sene e de Sarah José de Sene.

O pretendente: THIAGO SALES LINS, estado civil solteiro, profi ssão líder técnico de 
produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/03/1992), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Mario Cardoso Lins Filho e de Regina Celia Sales. A preten-
dente: BEATRIZ SANTANA DE ABREU, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida em Suzano, SP, no dia (24/03/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Carlos de Abreu e de Alessandra Santana de Abreu.

O pretendente: ROGERIO TENORIO MIRANDA, estado civil divorciado, profi ssão fi scal 
de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/11/1980), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco Tenorio Miranda e de Maria Sonia Miranda. A pretenden-
te: LILIANE RITHELLI DE MOURA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Bayeux, PB, no dia (16/12/1990), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Rosângela Maria de Moura.

O pretendente: CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA LUNA, estado civil solteiro, profi ssão vigi-
lante, nascido em Lagoa do Ouro, PE, no dia (03/11/1983), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de José Cicero de Luna e de Lúcia de Fátima da Silva Luna. A pre-
tendente: CAMILA MAIA RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão consultora de vendas, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (17/05/1985), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Gabriel Eduardo Ribeiro e de Aparecida Joaquim Maia Ribeiro.

O pretendente: ERIVALDO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pedrei-
ro, nascido em Afogados da Ingazeira, PE, no dia (13/10/1983), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pereira da Silva Filho e de Maria dos Anjos Cordeiro 
da Silva. A pretendente: JANE MARIA DA SILVA SIQUEIRA, estado civil solteira, profi s-
são agricultora, nascida em Afogados da Ingazeira, PE, no dia (04/10/1992), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Cícero Siqueira da Silva e de Genoveva da 
Silva Siqueira.

O pretendente: LUIZ SOARES NETO, estado civil divorciado, profi ssão tecnico segu-
rança do trabalho, nascido em Pau Brasil, BA, no dia (02/07/1980), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edinilda Maria de Jesus. A pretendente: MARIA 
APARECIDA CARVALHO JUVENAL, estado civil divorciada, profi ssão operadora de 
maquinas, nascida em Itajubaquara-Gentio do Ouro, BA, no dia (15/10/1981), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edval Martins Juvenal e de Denizia Carvalho 
Juvenal.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE DOJA DIAS, estado civil solteiro, profi ssão militar 
da aeronáutica, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/11/1994), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Rodrigo Augusto Dias e de Sabrina Doja Dias. A pretendente: 
JEANYPHER VIEIRA SOUSA DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão técnica de 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/02/1995), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Iranildo Sousa de Araujo e de Roseli Felix Vieira.

O pretendente: MARCOS DIONIZIO VILLELA MANOEL, estado civil solteiro, profi s-
são técnico em quimica, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/09/1985), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Dionizio da Silva Manoel e de Cleo-
nice Marinho Villela Manoel. A pretendente: ERCILIA SOARES ARAUJO, estado civil 
solteira, profi ssão designer, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/09/1988), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Soares de Araujo e de Neusa das 
Neves Araujo.

O pretendente: EDEVON DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista de TI, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (09/07/1972), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Gélson João da Silva e de Dulce Oliveira da Silva. A pretendente: LUCI LIMA 
DE DEUS, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(08/04/1978), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Lima de Deus e 
de Terezinha Lima de Deus.

O pretendente: ELANN JESUS DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão aju-
dante de distribuição, nascido em Esplanada, BA, no dia (02/07/1989), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luis Santos da Conceição e de Regina Jesus da 
Conceição. A pretendente: MARTA BISPO DOS SANTOS, estado civil solteira, pro-
fi ssão operadora de supermercado, nascida em Esplanada, BA, no dia (05/05/1978), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Lopes Santos e de Everaldina 
Bispo dos Santos.

O pretendente: BRUNO SANTANA DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de negócios corporativos, nascido em Maracanaú, CE, no dia (21/06/1992), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Maria Rodrigues de Freitas e de Ana 
Claudia Santana do Nascimento. A pretendente: NÚBIA MACHADO DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão assistente de atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(20/03/1995), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Machado 
da Silva e de Maria Sandra Rufi no da Silva.

O pretendente: RAFAEL ADILSON DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/02/1991), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Rosangela da Silva. A pretendente: PALOMA DE FATIMA FLAUZINO DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(16/09/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Nesio Natal da Silva e 
de Simoni Silva Flauzino.

O pretendente: TAYLON DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão ope-
rador chefe, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/03/1991), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Zenaldo Alves Pereira e de Maria Clenilce dos Santos. A 
pretendente: TANEANE DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão tecnica de 
enfermagem, nascida em Betânia, PE, no dia (16/10/1993), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Eracildo Sena da Silva e de Luzanira Naides dos Santos Silva.

O pretendente: ADILSON DOMINGOS, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/11/1965), residente e domiciliado em São Pau-
lo, SP, fi lho de José Domingos Filho e de Ana Pinheiro. A pretendente: DAMIANA DE 
OLIVEIRA GOMES, estado civil divorciada, profi ssão doméstica, nascida em Lavras da 
Mangabeira, CE, no dia (20/05/1984), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Ferreira Gomes e de Maria do Socorro de Oliveira Gomes.

O pretendente: ANDRÉ RODRIGUES COSTA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (03/01/1985), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Marcos da Silva Costa e de Iria das Graças Rodrigues. A pretendente: RA-
QUEL PRISCILA LOPES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (25/12/1986), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Messias Lopes e de Maximina Maria dos Santos.

O pretendente: GABRIEL SANTOS DE ALMEIDA E SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/11/1996), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jorge Lucio de Almeida e Silva e de Arlete 
Pereira dos Santos. A pretendente: LETICIA ALVES DOS SANTOS, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/12/1996), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Fernando Soares dos Santos e de Adriana 
Alves de Santana.

O pretendente: DOUGLAS MARIANO, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (24/08/1976), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Otavio Mariano Filho e de Doroti de Medeiros. A pretendente: ALEXSANDRA 
ALVES SANCHEZ, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Botucatu, SP, no 
dia (04/06/1981), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio 
Sanchez e de Marilene Alves Sanchez. E
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