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“A sua irritação não 
soluciona problema 
algum. O seu
mau humor não 
modifi ca a vida. Não 
estrague o seu dia”.
Chico Xavier (1910/2002)
Expoente do Espiritismo.

BOLSAS
O Ibovespa: -0,6% Pontos: 
72.680,36 Máxima de +0,03% 
: 73.139 pontos Mínima de 
-1,05% : 72.347 pontos Vo-
lume: 6,88 bilhões Variação 
em 2017: 20,68% Variação no 
mês: 0,99% Dow Jones: -0,02% 
(18h30) Pontos: 24.786,35 
Nasdaq: -0,49% (18h30) Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2917 Venda: R$ 3,2922 
Variação: -0,1% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,38 Venda: R$ 3,48 
Variação: +0,19% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2877 Venda: R$ 
3,2883 Variação: +0,01% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2700 
Venda: R$ 3,4500 Variação: 
+0,09% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,89% ao 
ano. - Capital de giro, 10,14% ao ano. 
- Hot money, 1,14% ao mês. - CDI, 
6,89% ao ano. - Over a 6,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.264,20 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,10% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 132,300 
Variação: +0,23%.

Cotação: R$ 3,2930 Variação: 
-0,08% - Euro (18h30) Compra: 
US$ 1,1844 Venda: US$ 1,1844 
Variação: +0,53% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,8980 Venda: R$ 
3,9000 Variação: +0,33% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,8200 Ven-
da: R$ 4,0670 Variação: +0,49%.

tos: 6.960,32 Ibovespa Futuro: 
-0,8% Pontos: 73.310 Máxima 
(pontos): 73.800 Mínima (pon-
tos): 72.905. Global 40 Cotação: 
905,122 centavos de dólar Va-
riação: +0,21%.

O governo discute um 
plano B – alternati-
vo – para o aumento 

de gastos com a decisão do 
ministro do STF, Ricardo 
Lewandowski, de suspender a 
tramitação da MP que previa 
o aumento da contribuição 
previdenciária para servidores 
públicos federais e suspendia o 
reajuste da categoria até 2019. 
A afi rmação é do ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
que participou na manhã de 
ontem (19) de café da manhã 
com jornalistas. “Não há, 
neste minuto, um plano B. 
Esse assunto ainda está em 
discussão”, disse o ministro.

Governo discute 
plano alternativo para 
aumento de gastos

Meirelles informou que o as-
sunto está em discussão na Ad-
vocacia-Geral da União (AGU) 
para ver o que pode ser feito de 
recurso. “Se houver o aumento 
em janeiro, a Constituição veta 
corte de salários [depois]”, disse. 
Para evitar o reajuste a partir 
de janeiro, o governo teria que 
derrubar a liminar ainda neste 
ano. Lewandowski determinou 
que a decisão seja submetida à 
apreciação do plenário do STF. 
Caso a medida seja mantida 
pelo plenário do STF, a equipe 
econômica terá que pensar em 
alternativas para controlar as 
despesas e compensar o aumen-
to de gastos.

O ministro disse que vai “tra-
balhar fi rme” para aprovação de 
medidas fi scais no Congresso, 
a partir de fevereiro, na vol-
ta do recesso parlamentar. 
“Previdência certamente é a 
prioridade, mas as medidas 
fi scais são objeto de grande 
atenção”.  Citou também as me-
didas que poderiam contribuir 
para aumentar as receitas do 
governo. Uma delas é a reone-
ração da folha de pagamentos 
de empresas, que é “um pro-
cesso em andamento”. Outra 
medida seria a tributação dos 
fundos exclusivos. Para valer 
em 2018, essa medida teria 
que ser aprovada neste ano. 

Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

“Vamos continuar para ver o 
que é possível fazer [para tentar 
aprovar a medida]”, disse.

“A arrecadação está cres-

cendo em virtude da melhora 
da atividade econômica. A 
grande restrição aqui é o teto 
dos gastos”, disse o ministro. 

Meirelles acrescentou que 
tanto a meta fi scal em 2018 
quanto o teto do gastos serão 
cumpridos (ABr).

O PIB poderá fechar o ano 
de 2018 em 1,7%, abaixo da 
projeção de 3% anunciada na 
semana passada pelo governo, 
caso a reforma da Previdência 
não seja aprovada, segundo 
o ministro do Planejamento, 
Dyogo Oliveira. Caso a reforma 
não seja aprovada, é possível 
que haja um aumento do risco 
país. “O impacto imediato dis-
so será no risco país”, alertou,  
acrescentando que “em 2018, 
se o risco país for para 300, está 
hoje em 170, teríamos perda de 
1,3% do crescimento. Se esta-
mos falando em um crescimento 
de 3%, ele cairia para 1,7%”.

“O risco país vai impactando 
todas variáveis da economia. 
Mais risco país signifi ca câmbio 
mais alto, taxas de juros mais 
altas, custo fi nanceiro das em-
presas mais alto, custo crédito 
dos consumidores mais alto. 
Isso reduz a renda disponível 
das pessoas, derruba o consu-
mo e derruba o crescimento”. 
Dyogo disse, no entanto, que o 
governo aposta principalmente 
na reforma da Previdência para 
manter a retomada da econo-
mia iniciada nesse ano.

“A decisão, a meu ver, desse 
diferencial de ter um desem-

Ministro do Planejamento, 

Dyogo Oliveira.

Os ministros do STF Luís Ro-
berto Barroso e Gilmar Mendes 
protagonizaram ontem (19) 
mais um embate no plenário 
da Corte em torno de questões 
relativas a investigações contra 
políticos. Após Mendes repetir 
críticas contra o trabalho da 
PGR nas denúncias contra o 
presidente Temer, Barroso er-
gueu o tom de voz para afi rmar 
que “vivemos uma tragédia bra-
sileira, a tragédia da corrupção 
que se espalhou de alto a baixo 
sem cerimônia”.

Barroso recorreu aos ele-
mentos de prova anexados à 
denúncia para defender o tra-
balho da PGR. “Eu ouvi o áudio 
‘tem que manter isso aí, viu’. Eu 
quero dizer que eu vi a fi ta, eu 
vi a mala de dinheiro, eu vi a 
corridinha na televisão. Eu li o 
depoimento de Youssef. Eu li o 
depoimento de Funaro”, disse 
o ministro ao citar episódios 
recentes.

“Eu não acho que há uma 
investigação irresponsável. Há 

Ministros do STF Luís Roberto Barroso e Gilmar Mendes.

Fatalidades no trânsito
Em novembro, o Estado re-

gistrou redução no número de 
fatalidades causadas por acidentes 
de trânsito. Segundo levantamento 
feito pelo Movimento Paulista de 
Segurança no Trânsito, programa 
que visa reduzir pela metade o 
número de óbitos no Estado, foram 
registrados 402 óbitos, índice 6% 
menor na comparação com o mes-
mo período do ano passado (428).

Ceia de Natal 
acumula queda 

O brasileiro poderá ter uma 
ceia de Natal mais caprichada 
em 2017. A cesta de produtos 
natalinos fi cou 7,68% mais barata 
do que em 2016. O levantamento 
feito pelo FGV/IBRE mostra que 
a infl ação dos itens que com-
plementam a ceia fi cou abaixo 
da inflação média registrada 
pelo IPC-10/FGV, no período de 
janeiro a dezembro de 2017, que 
foi de 3,24%.

Entre os itens que apresen-
taram maior queda de preço, 
segundo o economista do FGV 
IBRE, André Braz, estão as frutas 
(-13,86%) e a farinha de trigo 
(-12,83%). O bacalhau, um dos 
principais pratos do Natal, regis-
trou defl ação de 12,31% e não 
deve salgar a conta do consumi-
dor. Já os itens que apresentaram 
variação maior que a infl ação mé-
dia estão: lombo suíno (6,58%), 
cebola (5,60%) e vinho (5,11%).

“Em 2017, o clima favoreceu a 
agricultura. Com o aumento da 
oferta de alimentos os preços 
recuaram e devolveram parte 
do aumento registrado em 2016. 
Desse modo, frutas, arroz e fari-
nha de trigo registraram queda 
expressiva”, explicou Braz, res-
ponsável pela pesquisa (FGV).

Temer: reforma 
da Previdência ‘vai 
ampliar’ empregos

Na convenção nacional ex-
traordinária do PMDB, ontem 
(19), o presidente Temer disse 
que a reforma a Previdência 
deve ampliar a geração de 
empregos. 

“De quatro meses para cá, o 
número de postos de trabalho 
[criados] é de cerca de 1,6 mi-
lhão e a esperança que agora 
vem vindo com a reforma da 
Previdência, que vamos fazê-la 
no mês de fevereiro, cresce mui-
to mais e os empregos crescem 
mais ainda”, disse o presidente. 
A previsão é de que o debate da 
reforma da Previdência comece 
no dia 5 de fevereiro e o início 
da votação ocorra logo depois 
do Carnaval, a partir do dia 19 
do mesmo mês.

O ministro-chefe da Casa 
Civil, Eliseu Padilha, também 
manifestou otimismo, apesar 
do atraso na votação. “O que es-
peramos é que tenhamos mais 
votos em fevereiro, porque a 
sociedade tomará consciência 
da imperiosidade da reforma da 
Previdência. Na medida em que 
os parlamentares voltem para 
suas bases e vejam as mudanças 
que aconteceram na opinião de 
suas comunidades, seguramen-
te teremos mais votos do que 
agora” (ABr).

José Cruz/ABr
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O ministro Edson Fachin, do 
STF, rejeitou ontem (19) um 
recurso do deputado Paulo Ma-
luf, 86, e determinou a imediata 
execução da sentença contra o 
parlamentar a sete anos, nove 
meses e 10 dias de prisão por 
lavagem de dinheiro. Maluf 
começará a cumprir a pena em 
regime fechado e ainda perderá 
seu mandato na Câmara. 

A execução da sentença ca-
berá ao Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal. O deputado foi 
condenado em maio passado, 
pela Primeira Turma do STF, por 
desvio de recursos públicos nas 
obras da avenida Água Espraia-
da (hoje Roberto Marinho), em 
São Paulo. A via começou a ser 
construída durante a gestão 
Maluf (1993-1996), por um 
consórcio das empreiteiras OAS 
e Mendes Júnior, e o dinheiro 
desviado foi enviado para contas 
em paraísos fi scais. 

Dos cinco ministros da turma, 
apenas Marco Aurélio Mello 
votou pela absolvição do ex-
-prefeito, alegando que o crime 

Deputado Paulo Maluf.
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CNSP reduz em 35% 
valor do seguro 
obrigatório 

Brasília - O valor do Seguro 
Obrigatório pago anualmente 
pelos proprietários de veículos 
automotores fi cará mais baixo 
a partir de 2018. O Conselho 
Nacional de Seguros Privados 
(CNSP) aprovou ontem (19), 
mudanças no DPVAT e em 
outras modalidades de seguros. 
Com exceção da categoria de 
motos, haverá uma redução 
de 35% nos valores do DPVAT 
para todos os outros tipos de 
veículos. O valor médio do 
seguro obrigatório pago na 
categoria 1 - de veículos de 
passeio -, cairá de R$ 63,69 
para aproximadamente R$ 42. 

“Mesmo com essa redução, a 
previsão é de que a Seguradora 
Líder ainda terá uma arreca-
dação de R$ 4,745 bilhões em 
2018”, afi rmou o superinten-
dente da Superintendência de 
Seguros Privados (Susep), Joa-
quim Medanha. Ele lembrou que 
o DPVAT já havia sofrido uma 
redução de 37% no ano passado.

A pedido das empresas, as mu-
danças possibilitam que não haja 
mais a chamada “livre escolha” 
por parte do segurado, uma vez 
que as seguradas agora poderão 
oferecer apenas uma rede refe-
renciada de ofi cinas (AE).

Barroso e Gilmar batem boca 
sobre investigação da PGR

um país que se perdeu pelo 
caminho, naturalizou as coisas 
erradas, e nós temos o dever 
de enfrentar isso e de fazer um 
novo país, de ensinar as novas 
gerações de que vale a pena 
fazer honesto, sem punitivismo, 
sem vingadores mascarados, 
mas também sem achar que 
ricos criminosos têm imuni-
dade”, acrescentou o ministro.

Antes, Gilmar Mendes ha-

via classifi cado a investigação 
conduzida, no caso pelo ex-
-procurador Rodrigo Janot, de 
caótica, contraditória e mal feita, 
representando “vexame institu-
cional completo de gente que 
não sabe investigar. O que nós 
estamos vendo aqui na verdade 
é um grande caos. Uma grande 
bagunça. Serviço mal feito, 
apressado, de corta e cola”, disse 
Gilmar Mendes (ABr).

Fachin determina prisão 
imediata de Paulo Maluf

já estava prescrito. A defesa 
tentou usar embargos infringen-
tes para reverter a decisão, mas 
Fachin determinou que a tática é 
“meramente protelatória, razão 
por que não impede o imediato 
cumprimento da decisão conde-
natória”. Além de prefeito, Maluf 
também foi governador biônico 
de São Paulo (1979-1982) duran-
te a ditadura militar e candidato 
à Presidência da República em 
1989 (ANSA).

Sem reforma, PIB de 
2018 será de 1,7%

penho brilhante e ter um de-
sempenho mediano, depende 
da aprovação das reformas, 
da reforma da Previdência, e 
por isso estaremos nos empe-
nhando com muito mais força 
para encaminhar as reformas e 
a reforma da Previdência, em 
particular”, disse. O ministro 
Dyogo Oliveira participou on-
tem (19), do Correio Debate 
Desafi os para 2018, do jornal 
Correio Braziliense.

O presidente do Banco Cen-
tral, Ilan Goldfajn, também 
participou do evento. Goldfajn 
ressaltou os avanços do país 
em 2017, como a redução da 
infl ação; a queda das taxas 
de juros; e a recuperação da 
economia (ABr).

Foi inaugurada ontem (19) a 
duplicação do trecho da Serra do 
Cafezal, na Rodovia Régis Bitten-
court (BR-116), principal corre-
dor logístico entre o Sudeste e a 
Região Sul e países do Mercosul. 
O ministro-chefe da Secretaria-
-Geral, Moreira Franco, ressaltou 
o simbolismo da entrega da obra, 
que facilita também o comércio e 
a exportação por meio dos portos 
de Paranaguá e Santos.

“Essa estrada, que foi conhe-
cida como estrada da morte, 
será a estrada da vida. Vai trazer 
crescimento, emprego, comércio, 
melhorar a qualidade de vida de 

toda a população”, declarou o mi-
nistro. Dados da concessionária da 
rodovia apontam que 88 pessoas 
morreram em acidentes no local 
durante o ano passado. Em 2010, 
o número de mortos chegou a 196.

O trecho inaugurado faz parte 
da concessão do Grupo Arteris e 
as obras tiveram custo de R$ 1,3 
bilhão. São 30,5 km de extensão 
entre os municípios de Juquitiba 
e Miracatu, incluindo três pontes, 
quatro túneis, 36 viadutos e duas 
passarelas para pedestres. Por 
dia, 127 mil veículos utilizam a 
Régis Bittencourt, sendo que 
60% são caminhões (ABr). 

Inauguração da segunda pista da Serra do Cafezal, na BR-116, 

principal corredor logístico entre o Sudeste e o Sul do país.

Rovena Rosa/ABr

Duplicação de trecho da 
BR-116 facilita comércio
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OPINIÃO
As empresas brasileiras 
e os erros fi nanceiros

Uma unanimidade 

entre os brasileiros diz 

respeito a difi culdade de 

empreender no país

Além da grande burocra-
cia encontrada pelos 
empresários, a falta de 

preparo da grande maioria 
deles acaba trazendo grandes 
problemas para as empresas, 
principalmente no que se 
refere a gestão financeira. 
Pequenos erros neste setor são 
capazes de destruir qualquer 
sonho e acabar, até mesmo, 
com negócios consolidados. 
Eles acabam minando empre-
sas, difi cultando o crescimento 
e, até mesmo, levando elas 
para a inadimplência e para 
a falência. 

O erro começa pela ausência 
de um planejamento de negó-
cios bem feito. Planejamento 
de negócios - seja operacional, 
fi nanceiro ou estratégico - aju-
da uma organização a traçar 
um caminho para a realização 
de seus objetivos. Toda vez 
que uma empresa não realiza 
previsões fi nanceiras, opera-
cionais ou deixa tarefas e de-
cisões para a última hora, está 
potencialmente afetando o 
desempenho. O planejamento 
é parte fundamental na tomada 
de decisão da gestão.

Além disso, as empresas 
brasileiras têm por hábito 
negligenciar a importância de 
uma contabilidade bem organi-
zada e conectada com o resto 
da companhia. Isso resulta nor-
malmente em demonstrativos 
fi nanceiros que não refl etem a 
realidade, ocasionando furos 
de caixas e inventário, além de 
abrir margem para fraudes e 
sonegações. Esses erros fazem 
com que as empresas traba-
lhem no “achismo”, entrando 
em uma verdadeira furada. 

Projeções e orçamentos 
fi nanceiros não devem basear-
-se em “achismo”, mas sim em 
informações sólidas e robustas 
com base na análise de dados 
e benchmarks de mercado. 
Portanto, as premissas devem 
seguir a regra dos ‘3 P’s’: elas 
devem ser possíveis, plausíveis 
e prováveis.

As dívidas, também, são 
tratadas de maneira equivo-
cada pela grande maioria dos 
empresários brasileiros. Elas 
nem sempre são ruins. Para 
que uma empresa seja ope-
racional ela precisa de ativos, 
sejam eles equipamentos, ins-
talações ou até mesmo pessoas 
trabalhando. Existem algumas 

formas de fi nanciar/pagar esse 
ativo. Dívidas, quando bem 
estruturadas, podem ser uma 
ótima fonte de fi nanciamento 
e quando falamos em dívida 
não necessariamente são ban-
cárias, podem ser dívidas com 
seus próprios fornecedores. 

Para completar, além de 
todos esses aspectos levanta-
dos, existem quatro dicas bem 
básicas que podem fazer toda 
a diferença para o sucesso de 
uma empresa: 

1 - Cuidado com o Lucro: 
diversas empresas veem seus 
lucros crescendo ano a ano, 
mas nunca conseguem enten-
der para onde este dinheiro 
foi, pois, lucro é diferente de 
caixa. Devemos tomar muito 
cuidado ao analisar os dados 
fi nanceiros e contábeis para 
que exista geração de caixa 
e não somente lucro contábil;

2 - Pagamento à vista: 

novamente no assunto dívi-
da, os gestores muitas vezes 
preferem realizar pagamentos 
à vista por “não fi car com 
pendências” ou até mesmo 
para “evitar a utilização er-
rônea do caixa”, o que se 
mostra claramente um erro. 
Seus fornecedores podem 
dar prazo para o pagamento, 
consequentemente gerando 
dívidas para a empresa, o que 
é ótimo, pois deixa mais caixa 
disponível para investimento 
na operação, fazendo com que 
a empresa cresça;

3 - Governança Corpora-

tiva: um erro trivial entre as 
corporações de médio porte é 
considerar que Compliance e 
Governança Corporativa são 
instrumentos que só devem 
ser utilizados por grandes 
empresas do mercado e que 
irão “engessar” a gestão, não 
aplicando medidas simples de 
controles para evitar desvios 
internos, erros humanos e 
principalmente criando pro-
cessos para que a empresa seja 
menos dependente de pessoas 
e passe a ser dependente dos 
processos;

4 - Crescer é bom, mas 

cresça com saúde: Empresas 
que crescem muito rápido e 
não possuem planejamento, 
tendem a ter problemas. Isso 
acontece por diversos motivos, 
sendo os principais: a necessi-
dade de caixa cada vez maior e 
investimentos exagerados, que 
posteriormente podem gerar 
capacidade ociosa.

 
(*) - É consultor fi nanceiro e

fundador da Legacy Partners
(www.legacypartners.com.br).

Henrique Tarasiuk (*)
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Foi criado o primeiro órgão elétrico 
artifi cial, inspirado em enguias elétricas. 
O projeto foi desenvolvido no Adolphe 
Merkle Institute (AMI), da Universidade 
de Friburgo, sob coordenação do pesqui-
sador Michael Mayer. Como descrito pela 
revista científi ca “Nature”, as enguias 
têm mecanismos de defesa capazes de 
gerar correntes elétricas de até 600 volts. 
Essa carga é gerada a partir de células 
eletrócitos.

A variação da concentração dessas cé-
lulas gera um fl uxo de íons, que carregam 
a corrente. As enguias possuem milhares 
de eletrócitos acoplados em série, ou seja, 
todas as voltagens são aplicadas juntas. O 
funcionamento do órgão é similar. Ele é 
composto por milhares de eletrólitos, que 
se estendem em série pelo corpo do animal. 

Quando estimulados por sinais elétricos 
do sistema nervoso, os eletrólitos geram 
uma pequena tensão que acelera as par-

tículas de sódio eletricamente carregadas 
(íons) por um lado da célula, e os íons de 
potássio por outro. 

Esse fl uxo gera, por sua vez, uma cor-
rente elétrica. O órgão elétrico artifi cial é 
feito de gel, um material a base de água e 
pode ser obtido através de impressoras 3D. 
Como o sistema é biocompatível, poderá 
ser utilizado no futuro em cargas para 
marca-passo cardíaco e até mesmo como 
prótese de órgãos (ANSA).

Uma funerária do Japão virou 
notícia no mundo inteiro ao 
oferecer um serviço curioso. 
A Aishoden montou “drive-
-thru” de velórios, no qual as 
pessoas podem prestar suas 
últimas homenagens sem sair 
do carro. O “drive-thru” da 
funerária deve ser inaugurado 
no próximo domingo (24), na 
cidade de Nagano. 

Ele foi pensando, primeira-
mente, para atender pessoas 
com defi ência ou idosos que 
tenham mobilidade reduzida 
e não conseguem participar 
de cerimônias fúnebres. No 
entanto, a ideia já começou 

a atrair interesses do público 
normal. Segundo o presidente 
da funerária, Masao Ogiwara, os 
passageiros, de dentro de seus 
veículos, poderão acessar uma 
tela digital e enviar mensagens 
de condolências ou acender 
incensos. 

Além disso, haverá opções 
para presentear os familiares 
do defunto ou doar dinheiro 
- prática comum na cultura 
japonesa. Os funerais no Japão 
variam de acordo com a região 
do país, mas cerca de 90% da 
população é xintoísta ou budis-
ta. Em 98% dos casos, o corpo 
é cremado (ANSA).

“Diretamente da Caixa 
para os proponen-
tes. Isso vai ser um 

programa de fomento à cultura 
na ordem de R$ 350 milhões. O 
maior que já foi feito na história 
do país”, disse Leitão.

Atualmente, a Caixa repassa 
valores arrecadados com as lo-
terias para o Fundo Nacional de 
Cultura, que funciona por meio 
da renúncia fi scal; em 2016, fo-
ram mais de R$ 359 milhões. O 
Fundo Penitenciário Nacional, 
o Fundo Nacional de Saúde, 
o Fies, a Seguridade Social e 
o esporte nacional também 
são benefi ciários. Assim como 
acontece com a Rouanet, a 
nova lei deve garantir repasses 
diretos aos projetos culturais.

Segundo Leitão, o ministério 
também deve anunciar em 
2018, no âmbito da política 
do audiovisual, investimentos 
de R$ 700 milhões por ano ao 

Ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão: o governo está

elaborando um projeto para destinar recursos

das loterias para projetos culturais.

Pela primeira vez na histó-
ria, a Igreja Anglicana nomeou 
uma mulher para ocupar um 
dos mais altos cargos da hie-
rarquia da instituição. Sarah 
Mullally, uma ex-enfermeira 
de 55 anos, foi nomeada bispa 
de Londres na noite da última 
segunda-feira (18). Mullally já 
atuava como bispa de Credi-
ton, em Devon, mas assumir o 
cargo na diocese localizada na 
Catedral de St. Paul a coloca 
na terceira posição entre os 
maiores líderes da Igreja. 

Ela agora só fi ca atrás do 
arcebispo de Canterbury, que 
é considerado o governador 
supremo da religião, e do ar-
cebispo de York. A britânica 
substitui Richard Chartres, 
que deixou o posto por conta 

Sarah Mullally, ex-enfermeira 

de 55 anos, foi nomeada bispa 

de Londres.

Uma comunidade indígena 
do Peru batizou uma área de 
1,8 mil hectares da Amazônia 
com o nome do papa Francis-
co, informou o Ministério do 
Ambiente do país. De acordo 
com o governo peruano, a 
medida é um reconhecimento 
à preocupação do líder católico 
em cuidar e conservar o meio 
ambiente em meio à mudança 
climática.

Chamada “Nihii Eupa Fran-
cisco”, que signifi ca “Floresta 
Papa Francisco”, na língua 
nativa da etnia amahuaca, fi ca 
na comunidade nativa de Boca 
Pariamanu, situada na região 
de Madre de Dios, região que 
o papa Francisco visitará em 
janeiro de 2018. Os indígenas 
pretendem entregar de presen-
te ao Papa a ata da assembleia 
em que decidiram mudar o 
nome da fl oresta, para que 
Jorge Mario Bergoglio conheça 

Chamada ‘Nihii Eupa Francisco’, signifi ca Floresta Papa 

Francisco, na língua nativa da etnia amahuaca.

Repórteres 
Sem 
Fronteiras: 65 
profi ssionais 
morreram em 
serviço

Ao menos 65 membros da 
mídia do mundo todo foram 
mortos enquanto realizavam 
seu trabalho neste ano, 
informou nesta terça-feira 
a organização em defesa 
da liberdade de imprensa 
Repórteres Sem Frontei-
ras. Entre os mortos estão 
50 jornalistas profi ssionais, 
sete jornalistas cidadãos e 
oito outros integrantes da 
mídia. Os cinco países mais 
perigosos foram Síria, Mé-
xico, Afeganistão, Iraque e 
Filipinas.

Dos assassinados, 35 mor-
reram em regiões onde há 
confl itos armados em anda-
mento e 30 fora dessas áreas. 
Entre os mortos, 39 mortos 
ficaram visados por seu 
trabalho jornalístico, como 
noticiar casos de corrupção 
política ou de crime orga-
nizado, e outros 26 foram 
vítimas de bombardeios e 
ataques com bomba. “É alar-
mante que tantos jornalistas 
tenham sido assassinados 
fora de zonas de guerra”, 
disse Katja Gloger, membro 
do conselho da Repórteres 
Sem Fronteiras.

“Em países demais os per-
petradores podem supor que 
escaparão ilesos se forem 
violentos com profi ssionais 
de mídia”, acrescentou. A 
organização disse que mais 
de 300 membros da mídia 
estão presos atualmente, 
cerca de metade deles em 
cinco países – Turquia, Chi-
na, Síria, Irã e Vietnã (ABr/
Reuters).
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Governo quer destinar recursos 
de loterias diretamente a 

projetos culturais
O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, disse ontem (19) que o governo está elaborando um projeto 
para destinar recursos das loterias federais para projetos culturais

no federal vai trabalhar para a 
aprovação  de um projeto de 
classifi cação indicativa para 
museus e exposições cultu-
rais. A minuta do projeto já 
foi apresentada ao Palácio do 
Planalto. “Nós defendemos a 
adoção de classifi cação etária 
também no que diz respeito 
a museus e centros culturais, 
exposições e outras atividades, 
como acontece no cinema, na 
TV e nos games”.

O ministro ressaltou que 
as mudanças na Lei Rouanet 
e na Lei do Audiovisual são 
mecanismos que ampliam o 
acesso e aumentam o volume 
de recursos, promovendo o 
empreendedorismo cultural. 
“A política cultural é promoção 
de desenvolvimento econômico 
no país”, disse. Sérgio Sá Leitão 
participou do programa ‘Por 
Dentro do Governo’, transmi-
tido pela TV NBR (ABr).

setor, durante 10 anos. “O que 
vai colocar nosso setor audio-
visual entre os cinco maiores 
do mundo”, disse, explicando 
que os recursos serão descen-
tralizados, levando em conta a 

diversidade cultura e regional 
do país. Para o Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste serão reserva-
dos 30% dos recursos e para o 
Sul, 10%.

Também para 2018, o gover-

Igreja Anglicana nomeia primeira 
mulher como bispa de Londres

da idade avançada, e tornou-se 
a 133ª pessoa a dirigir a dioce-
se. O nome de Mullally também 
recebeu a aprovação da rainha 
Elizabeth II, que é considerada 
a chefe da confi ssão anglicana.

Apesar do avanço, a no-
meação de uma mulher para 
o posto não foi bem aceita 
por alas mais conservadoras 
dos anglicanos, mas Mullally 
afirmou que vai respeitar 
“aqueles que não aceitam 
o meu ministério episcopal 
porque sou uma mulher”. A 
Igreja Anglicana autorizou, 
não sem divisões internas, a 
ordenação de bispas mulheres 
em 2014 e nomeou a primeira 
delas em 2015, quando Libby 
Lane foi indicada para guiar a 
diocese de Stockport (ANSA).

Indígenas batizam fl oresta com 
nome de Papa

as ações ambientais adotadas 
na aldeia.

A comunidade de Boca Pa-
riamanu é formada por 180 
habitantes agrupados em 20 
famílias, e é a única comu-
nidade de Madre de Dios da 

etnia amahuaca. Durante sua 
visita ao Peru, além de Porto 
Maldonado, o papa Francisco 
irá à capital Lima e à cidade de 
Trujillo, entre os dias 18 a 21 de 
janeiro, depois de passar pelo 
Chile (ANSA).

Cientistas da Alemanha criam órgão elétrico artifi cial

Funerária japonesa cria 
“drive-thru” 
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2017...
o ano da urgência
Acho que todo o ser 

humano que tem um 

pouco de meta e objetivo 

na vida, se sente 

impelido a realizar um 

balanço de fi m de ano

E como o bom homem de 
planejamento que sou, 
não podia agir de forma 

diferente... O meu ano foi além 
de incrível, uma urgência só. 
Não apenas pelo óbvio, de 
que fi quei correndo para di-
recionar minha multiplicidade 
nas minhas seis empresas, 
ou em nossos doze clientes 
simultâneos ou nos dezoito 
consultores que gerencio, ou 
mesmo as dezenas de aulas e 
palestras que realizei. 

Foi urgente porque foi um 
ano onde tempo foi a máxima 
absoluta do nosso mercado. 
2017 foi o ano em que o merca-
do acordou para o fato de que 
tempo é o bem mais precioso 
da vida moderna. 

Tempo de reposta; tempo de 
entrega; tempo de montagem; 
tempo de reação; tempo de-
dicado; tempo desperdiçado; 
tempo ganho... 

Os clientes e negócios não 
aceitam mais esperar por nada. 
Aliás, nós não aceitamos espe-
rar mais nada, nem aguentar a 
espera para os dois risquinhos 
fi carem azuis ou aguardar o 
bendito “digitando...” E nem 
vem me dizer que demorará 
mais que sete minutos para 
chegar ‘pra’ me buscar que 
procuro outro motorista; ou 
que em até quatro dias recebo 
meu pedido. 

O paradigma da vida moder-
na é “não temos tempo a per-
der...” Temos que ter controle 
de desperdício de cada minuto 
perdido. E nesta toada, lá estão 
os micro momentos de ócio 
sendo ocupados com redes so-
ciais, notícias, compras, contas 
a pagar e micro pílulas de con-
teúdo por todos os lados... Não 
dá pra desperdiçar nada e, para 
isso, lá está na palma da mão a 
telinha pronta a nos amparar 
com ilusões de controle e uso 
otimizado do tempo. 

2017 foi o ano em que o digi-
tal veio salvar tempo... Tempo 
de ter de ir até o supermercado, 
de saber quanto tempo demora 
pra chegar, de descobrir qual 
é o melhor horário pra sair, 
de não ter de gastar tempo na 
fi la ou até mesmo de não ter 
de esperar muito para receber 
tudo o que queria “pra ontem”. 
Nesta toada da correria da vida 
moderna, a indústria correu 
para estar com seus e-com-
merce próprios à disposição 
da urgência do mercado. 

Os varejistas correram para 
entregar em menos de 24h, 
as soluções de atendimento 
passaram a responder de 
forma automática com inteli-
gência artifi cial e as vitrines e 
e-mails passaram a adivinhar o 
queremos para não gastarmos 
tempo procurando. O mundo é 
enorme e a vida passa rápido 
demais... Quero experimentar, 
degustar, descobrir e me di-
vertir, tudo ao mesmo tempo 
e agora... 

Os ambientes de venda de 
produtos tiveram que se tornar 
pirotécnicos com multimídia e 
experiências ‘gamifi cadas’ de 
alta interação, para responder 
a ansiedade do consumidor da 
era do “só se for agora”... Prati-
cidade, agilidade e pertinência 
ou “não me atrapalhe que não 
consigo esperar”... lamento. 
Se conseguir ou me lembrar, 
volto depois. Ufa... Foi assim... 
URGENTE. E, como sempre, 
apaixonante. 

Mais um ano memorável 
onde tivemos que aprender 
tudo de novo novamente, para 
podermos estar um passo a 
frente do relógio acelerado dos 
negócios digitais, nesta era de 
transformação quase instan-
tânea do mindset humano, a 
cada tic tac das descobertas 
tecnológicas. 

E que venha 2018 com o 
“mundo de um”. Pois, de ago-
ra em diante, não basta ser 
rápido... Tem que ser “feito 
pra mim”. 

(*) - É sócio fundador da Topper 
Minds, consultoria premiada de 

modelagem de negócios digitais.

Fabrizzio Topper (*)

A - Teatro para Crianças
Com o objetivo de desconectar as crianças da rotina comum, estimulando 
seu aprendizado através das artes, a Escola Mutatis realiza ofi cinas de te-
atro gratuita para crianças de 4 a 12 anos de idade, entre os dias 9 e 12 de 
janeiro. As ofi cinas serão realizadas em parceria com a Livraria Cultura, onde 
acontecem as aulas, cada dia em uma unidade diferente. Cada ofi cina terá 3 
horas de duração, tempo mais que sufi ciente para os pais poderem passear 
e deixar seus fi lhos curtindo um pouquinho das férias de um jeito diferente.  
Inscrições: (atendimento@escolamutatis.com.br). Mais informações: (www.
escolamutatis.com.br) ou whatsapp (11) 96591-9915.

B - Hot Dogs Gigantes
Tão grandes quanto os famosos hot dogs são o crescimento e o plano de 
expansão da rede de franquias Oh My Dog!. Fundada em 2012, em For-
taleza, a empresa desenvolve e apresenta um novo conceito, o Amazing 
Hot Dogs que trata de um lanche criativo, com alto padrão gastronômico, 
produtos selecionados, sabores bem pensados e, por vezes, inusitados. 
Pioneira no ramo de ‘dogão’ do tamanho da sua fome, os produtos são 
servidos no formato gigante (32 cm) ou grande (24 cm), sempre com 
custos enxutos e preços fi nais atrativos, agradando todos os gostos sem 
pesar no bolso do cliente. Saiba mais em: (http://ohmydogbrasil.com.br/).

C - Viajar de Carona
Cerca de 82% dos brasileiros pretendem viajar neste fi nal de ano e 35% 
se mostram adeptos a realizar o percurso de carro. Levando em conta 
este cenário, a plataforma de carona BlaBlaCar prevê o compartilha-
mento de mais de cem mil assentos em viagens saindo e chegando de 
São Paulo, um incremento de 250% se comparado ao mesmo período do 
ano passado. Além de oferecer praticidade e uma maneira mais social de 
pegar a estrada, viajar de carona pode gerar até 75% de economia para 
o condutor que compartilha os lugares no carro com mais duas pessoas. 
Já para o passageiro, a economia depende do destino e da alternativa 
de transporte disponível. Veja em: (www.blablacar.com.br).

D - Bengala Vibrante 
Essa é a trajetória a ser percorrida pela Sensorial Stick, uma bengala 
que vibra diante de obstáculos para facilitar a mobilidade dos defi cientes 

visuais. Para isso, a startup, que nasceu do projeto de conclusão de curso 
de alunos do 3º ano do curso técnico em informática da escola mineira 
Cotemig, conta com o suporte e expertise da aceleradora Q4 Angels 
e da veterana TagPlus. Durante um ano, o grupo formado por cinco 
alunos de 17 e 18 anos, serão incubados na sede da TagPlus, no Raja 
Valley. No processo, além de receber mentorias do time da Q4 Angels, 
poderão vivenciar com o suporte da equipe da TagPlus, a rotina real de 
desenvolvimento de negócios. Saiba mais em (www.sensorialstick.com).

E - Imigração Japonesa
A dança kabuki, manifestação artística popular que deu origem ao Teatro 
Kabuki há 400 anos, é uma das atividades que abrem os festejos dos 
110 anos da imigração japonesa no Brasil, em 2018. Nos dias 13 e 14 de 
janeiro, na Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa Bunkyo (Rua São 
Joaquim, 381, Liberdade), acontece a Exposição Universo da Dança 
Kabuki, um workshop sobre maquiagem e vestimenta da dança Kabuki, 
com espetáculo de dança ao vivo. No saguão do teatro do Bunkyo, serão 
exibidas fotos que destacam o movimento coreográfi co e a técnica das 
danças clássicas que estruturam também as versões contemporâneas 
do kabuki, além de fi gurinos.  

F - Sabor Sofi sticado 
A Berggren Bier está sempre pensando em como surpreender os apre-
ciadores de cervejas artesanais. A cervejaria acaba de desenvolver uma 
proposta para expandir as questões sensoriais com a Berggren Weissbier. 
O rótulo artesanal traz um sabor suave, destacando-se o aroma de banana 
e cravo, um verdadeiro convite aos apreciadores de uma clássica receita 
alemã. A cerveja possui aparência clara, turva e espuma cremosa. Com 
graduação alcoólica de 5%, o teor mediano facilita o consumo e o copo 
ideal para ser consumida é o Weizen, em temperatura de 4º à 6°C. O 
rótulo harmoniza com saladas, vegetais e frango grelhados, além das 
culinárias japonesa e alemã. Saiba mais: (www.berggrenbier.com.br).

G - Gestão Ambiental 
O curso de especialização (MBA) em Gestão Ambiental do Campus 
Sorocaba da UFSCar está com inscrições abertas para a formação de 
nova turma, com início no 1º semestre de 2018. O objetivo é compartilhar 

conhecimentos em gestão tendo como foco a sustentabilidade, e oferece 
disciplinas com tópicos em economia, certifi cação e licenciamento am-
biental, planejamento ambiental participativo, gestão de recursos, gestão 
de projetos e negócios, entre outros. Podem se inscrever formados em 
nível Superior que desejam conhecimentos para planejar, gerenciar e 
aprimorar a gestão de organizações, considerando simultaneamente 
questões ambientais, sociais e econômicas. Mais informações: (www.
mbagas.ufscar.br). 

H - Material Impresso
Entre os dias 20 e 24 de março, no Expo Center Norte, acontece a Ex-
poPrint Latin America 2018, o maior evento de impressão das Américas. 
Os melhores players globais da indústria já confi rmaram presença para 
a ExpoPrint, feira realizada pela Afeigraf (Associações dos Agentes de 
Fornecedores de Equipamentos e Insumos para a Indústria Gráfi ca). 
É o local onde os empresários encontram soluções que englobam 
toda a cadeia de produção do material impresso. Começando por uma 
diversidade de softwares que visam agilizar o processo produtivo. São 
programa modernos que vão colocar a sua empresa nos conceitos mais 
atuais de Indústria 4.0. Cadastre-se agora para visitar a feira em: (www.
expoprint.com.br/visite).

I - Consumo Consciente
Em 2016, de acordo com a Logística Ambiental de São Paulo, foi re-
gistrada uma média de 130 mil toneladas de lixo domiciliar produzido 
entre os meses de julho e novembro, mas no fi m do ano, esse número 
aumentou em 12%. Ao realizar a famosa ̃ limpa” dos armários, podemos 
articular para que o que está sendo retirado ou substituído seja doado 
ou descartado corretamente. Algumas dicas: fazer a coleta seletiva, 
separar o que é reciclável e o que não é, amarrar bem os sacos de lixo 
para que eles não se percam nos caminhos e, principalmente, para que 
não causem qualquer transtorno diante das chuvas, também comuns 
nessa época do ano. Outras informações: (www.loga.com.br).

J - Pequenos Empresários
A difi culdade que empreendedores e pequeno empresários enfrentam 
no acesso a serviços direcionados para o seu negócio é latente. Com 
esse cenário observado, a publicitária paulista Gabriela Freitas decidiu 
criar uma iniciativa que resolvesse esse entrave. A fi m de criar uma 
conscientização, ela trouxe o Clube Sou Empreendedor. Uma iniciativa 
que visa fornecer descontos em produtos e serviços para incentivar o 
empreendedorismo no país, além de permitir que os gestores possam 
se concentrar no que realmente importa: o crescimento de seu negócio. 
Com uma variedade de benefícios, a plataforma gratuita conta com 
mais de 5 mil usuários e 70 parceiros, com 77 vantagens ativas (www.
clubesouempreendedor.com.br).

A - Teatro para Crianças
Com o objetivo de desconectar as crianças da rotina comum, estimulando 

visuais. Para isso, a startup, que nasceu do projeto de conclusão de curso 
de alunos do 3º ano do curso técnico em informática da escola mineira 
Cotemig conta com o suporte e expertise da aceleradora Q4 Angels

Em outubro, pelo sétimo mês consecutivo, o 
comércio atacadista no Estado abriu postos de 
trabalho. Foram 2.111 novos empregos com car-
teira assinada, saldo de 15.208 admissões e 13.097 
desligamentos, o melhor resultado para o mês 
desde 2012. Assim, o setor encerrou o mês com 
um estoque total de 499.022 trabalhadores formais, 
crescimento de 1,2% em relação a outubro de 2016.

No acumulado de novembro de 2016 a outubro 

de 2017, 5.781 vagas foram abertas, um cenário 
mais favorável que na comparação com os 12 
meses anteriores (novembro de 2015 a outubro 
de 2016), quando foram extintos mais de 11,6 
mil postos de trabalho com carteira assinada. Os 
dados são da pesquisa realizada mensalmente 
pela FecomercioSP com base nos dados do 
Caged e das informações sobre movimentações 
declaradas pelas empresas do atacado paulista. 

Das dez atividades pesquisadas em outubro, o 
maior crescimento foi registrado pelo atacado de 
produtos farmacêuticos e higiene pessoal (3,4%) 
e de alimentos e bebidas (2,2%). As duas ativida-
des geraram, juntas, 5.108 novos empregos com 
carteira assinada. Por outro lado, a maior retração 
foi observada no setor de materiais de construção, 
madeira e ferramentas (-0,8%), que fechou 275 
postos de trabalho. A FecomercioSP reforça que 

a melhoria dos determinantes diretos do consumo 
das famílias e o consequente impacto positivo 
no comércio varejista resultam também em bons 
números em termos de receitas e expectativas no 
setor atacadista. A tendência é de continuidade, pois 
se espera que, com infl ação baixa, crédito menos 
custoso e recuperação do mercado de trabalho, o 
consumo cresça de maneira mais vigorosa em 2018 
(AI/FecomercioSP).

Há tendência à expansão do crédito, levando ao aumento do 

consumo e estimulando a produção.

Com a redução do endi-
vidamento das famílias 
e das empresas, condi-

ções favoráveis no mercado 
externo e redução da taxa 
de juros, há tendência à ex-
pansão do crédito, levando ao 
aumento do consumo e esti-
mulando a produção. Também 
deverá haver manutenção 
da melhora do mercado de 
trabalho, com queda da taxa 
de desemprego e elevação da 
massa salarial.

Para a economia como um 
todo, a expectativa da Fiesp é de 
crescimento de 2,8% do PIB no 
ano que vem. E para o segmento 
da Indústria de Transformação 
o crescimento projetado é de 
3,1%. Em relação aos investi-
mentos (formação bruta de ca-
pital fi xo), a expansão esperada 
é de 3,2%. As previsões para 

Estamos na reta fi nal da safra, com 92,9% da cana já moída.

A produção de cana-de-
-açúcar da safra 2017/2018 
deve chegar a 635,59 milhões 
de toneladas, com um recuo de 
3,3% frente às 657,18 milhões 
da temporada anterior. Neste 
3º levantamento da atual safra 
realizado pela Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab), a estimativa traz 
também a área colhida, a 
produtividade e o percentual 
destinado a açúcar e álcool. 

A queda de produção é re-
sultado da retração de área. O 
recuo só não é maior graças ao 
pequeno aumento de 0,2% na 
produtividade, que  passou de 
72,62 toneladas por hectare 
da safra anterior para 72,73 
toneladas. A área colhida 
deve sofrer uma redução 
de 3,4%, passando de 9,05 
milhões para 8,74 milhões 
de hectares. A disponibili-
dade menor tem a ver com 
a desistência e devolução de 
áreas de fornecedores que 
têm plantações distantes das 
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Fiesp prevê fortalecimento da 
retomada da economia em 2018
Análise feita pela Fiesp e pelo Ciesp mostra que em 2018 deverá ganhar força a retomada da economia 
brasileira

Também houve no terceiro 
trimestre crescimento no con-
sumo das famílias, além de volta 
da expansão dos investimentos, 
depois de longo período de que-
das sucessivas. As boas notícias 
devem continuar até o fi nal de 
2017, com o cálculo da Fiesp de 
crescimento do PIB de 0,5% no 
4º trimestre em relação ao 3º. 
O PIB projeta crescimento de 
1,1% no ano, e o PIB da Indús-
tria de Transformação, de 1,2%.

A saída da recessão até aqui 
foi lenta, porém consistente, 
sustentada pela melhora da 
massa salarial, infl ação baixa, 
redução da taxa de juros, au-
mento das exportações, entre 
outros fatores que se espera 
que sejam mantidos em 2018, 
permitindo a aceleração da 
retomada do crescimento (AI/
Fiesp-Ciesp).

2018 são respaldadas por re-
sultados positivos em diversos 
aspectos da economia, que vem 
de três trimestres seguidos de 
crescimento do PIB, incluindo 

expansão de 0,1% no terceiro 
trimestre, em relação ao ante-
rior. É um sinal de recuperação 
consistente, sustentada pelo 
consumo. 

Safra de cana-de-açúcar deve 
chegar a 635 milhões de toneladas

unidades de produção, princi-
palmente aquelas em que há 
difi culdade de mecanização. 

A estimativa de açúcar deve 
atingir 39,46 milhões de to-
neladas, ou seja, 2% a mais 
que a safra passada. Agora, na 
reta fi nal da safra, com 92,9% 
da cana já moída, as unidades 
aumentam a destinação para o 
etanol em função de sua melhor 

rentabilidade. No entanto, a 
produção ainda deve ser me-
nor que a do ciclo anterior. A 
previsão é de 27,05 bilhões de 
litros de etanol, com um recuo 
de 2,7%. Enquanto o hidrata-
do cai 5,2%, saindo de 16,73 
para 15,87 bilhões de litros, 
o anidro sobe de 11,07 para 
11,18 bilhões de litros, com 
aumento de 0,9% (Conab).

Atacado paulista criou mais de 2 mil empregos formais

Empresários 
da construção 
estão otimistas

Os empresários da construção 
civil estão otimistas em relação 
às perspectivas do setor para 
2018, segundo pesquisa divulga-
da ontem (19) pela Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI). 
O Índice de Confi ança registrou 
56,7 pontos em dezembro, maior 
patamar desde março de 2013. 
Em novembro, o indicador havia 
fi cado em 54,4 pontos. Foram 
ouvidos representantes de 578 
empresas, sendo 182 pequenas, 
267 médias e 129 de grande 
porte, no período entre 1º e 13 
de dezembro.

“O componente de expecta-
tiva foi o principal responsável 
por esse comportamento, em-
bora o indicador de condições 
atuais venha se aproximando da 
linha de 50 pontos, indicando 
que a piora das condições cor-
rentes de negócios fi cou para 
trás”, resume a pesquisa.

A alta, é explicada tanto pela 
perspectiva positiva em relação 
aos próximos seis meses, quan-
to pela avaliação menos nega-
tiva em relação às condições 
correntes de negócios (ABr).
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Desafi os perigosos
na internet:

precisamos agir agora!
Atualmente, uma 

preocupação afl ige 

os pais de jovens, 

reclamando uma 

refl exão e atenção da 

sociedade

Trata-se dos chamados 
desafios na internet. 
Verifi ca-se um aumento 

signifi cativo da popularida-
de de canais no Youtube, os 
quais apresentam vídeos de 
indivíduos realizando desafi os, 
enviados pelos seus próprios 
seguidores, que criam um 
risco verdadeiro a sua vida, 
como colocar álcool e atear 
fogo no próprio corpo, se jogar 
de um carro em movimento, 
inalar desodorante, arrancar 
o próprio dente com alicate, 
beber gasolina, dentre diversos 
outros absurdos propagados 
na web.

O grande problema é que, 
tais comportamentos, têm sido 
reproduzidos por crianças e 
adolescentes que assistem a 
estas gravações. Já se tem re-
gistros de diversos brasileiros 
que, por pouco, não perderam 
suas vidas e fi caram severa-
mente feridos por repetirem 
estes comportamentos e de-
safi os retratados nos vídeos.

Aliás, os riscos presentes 
nestes desafi os não são só 
para os jovens que utilizam 
estes vídeos como exemplo, 
mas, também, para o próprio 
indivíduo que está realizando 
tais desafi os para postar na In-
ternet, como no caso do chinês 
que gravou sua própria morte 
no último dia 8 de dezembro 
de 2017, pois se pendurou em 
um prédio de 62 andares e 
acabou despencando durante 
o desafi o. O jovem de 26 anos 
era conhecido na Internet por 
fi lmar acrobacias perigosas em 
grandes prédios e publicar na 
Internet.

Inclusive, no maior canal 
brasileiro do Youtube com es-
tes vídeos, verifi ca-se mais de 
7 milhões de inscritos, sendo 
que seu conteúdo é compos-
to, por exemplo, por vídeos 
de seu criador “bebendo um 
copo de gasolina”, “testando 
arma de choque no corpo” e 
“colocando a mão no formi-
gueiro” (título dos vídeos). A 
soma de visualizações, apenas 
destes três vídeos, já passa 
de 20 milhões, podendo ser 
acessado por qualquer um, seja 
criança ou adolescente, sem 
qualquer classifi cação etária 
ou restrição.

Devido a enorme popularida-
de desses canais na internet, 
contendo vídeos de desafi os 
perigosos, surge a necessária 
atenção quanto à responsa-
bilização de seus criadores e 
divulgadores, pois tal conteúdo 
está infl uenciando e servindo 
de exemplo, sem qualquer 
restrição. Afi nal, se crianças 
estão realizando estes desa-
fi os absurdos, repetindo estes 
comportamentos, precisamos 
agir imediatamente!

O Youtube, por ser uma 
plataforma de hospedagem de 
vídeo, não interfere no conteú-
do de cada canal, todavia, nes-
tes casos, poderia classifi car 
alguns vídeos, estabelecendo 
faixas etárias para seu acesso. 

Uma sugestão é aplicar o que 
se estabelece no Guia de Clas-
sifi cação Indicativa, elaborado 
pelo Ministério da Justiça, 
fi xando uma idade mínima para 
assistir a determinados vídeos 
no Youtube, especialmente 
aqueles contendo cenas de 
mutilação e violência gratuita.

O próprio Youtube, por sua 
política de uso, apresenta a 
seguinte advertência: “Se o 
seu vídeo contiver passagens, 
ainda que breves, de qualquer 
participação em atividades 
nocivas ou perigosas, não o 
publique. Tendo em vista a 
proteção dos utilizadores me-
nores, poderemos aplicar res-
trições de idade a vídeos que 
mostrem adultos a participar 
em atividades com alto risco 
de ferimentos ou morte” . Já 
que existe esta advertência, 
portanto, que se apliquem as 
restrições etárias.

Infelizmente, ao que pare-
ce, o Youtube não realiza tal 
análise de forma eficiente, 
afi nal, verifi ca-se canais com 
conteúdo exclusivamente 
formado por estes desafi os, 
com milhões de inscritos e vi-
sualizações, sem qualquer res-
trição etária. De outro lado, em 
relação ao indivíduo que fi lma 
e posta no Youtube tais vídeos 
(Youtuber), poder-se-ia, após 
estabelecida a classifi cação 
etária em seus vídeos, que 
contenham desafi os perigosos, 
inserir a apresentação de uma 
advertência, em destaque, 
informando que não se deve 
repetir o que ali será exibido. 

Convém salientar, que a clas-
sifi cação etária e a advertência, 
em nada se confundem com 
censura, afi nal, o conteúdo 
estará sempre disponível, to-
davia, será classifi cado como 
inapropriado para uma deter-
minada faixa de idade, aliás, 
como na TV ou no cinema. 
Quanto aos pais, sabemos a 
importância de acompanhar o 
que o fi lho acessa na internet, 
afi nal, o conteúdo inapropria-
do ou perigoso está sempre 
à disposição, de modo que, o 
diálogo e o acompanhamento, 
são indispensáveis.

Por fi m, não se pode dispen-
sar a atuação do Estado, para 
que implemente a Educação 
Digital para crianças e jovens, a 
fi m de ensiná-los, desde cedo, 
os perigos da internet e o que 
se deve ou não acessar. Susten-
tamos, também, a necessidade 
de o legislativo criminalizar a 
conduta de induzimento à au-
tolesão corporal, isto é, tornar 
crime o ato de alguém induzir 
o outro a cometer a autolesão 
corporal.

Com estas medidas, talvez se 
coloque um freio nesta mega 
exibição virtual indevida des-
tes vídeos às crianças e jovens 
inocentes, que estão sendo 
vítimas, expondo suas vidas 
ao perigo quando repetem 
comportamentos ou realiza-
rem estes desafi os absurdos. 
Precisamos agira agora!

(*) - Advogado criminalista, 
presidente da Comissão Nacional 

de Estudos dos Cibercrimes da 
Abracrim, Pós pela Universidade 

Castilla, membro do Grupo de 
Estudos de Direito e Compliance da 

Fiesp, membro da Comissão Especial 
de Direito e Compliance da OAB/

SP, integrante do escritório D’Urso e 
Borges Advogados Associados.

Luiz Augusto Filizzola D’Urso (*)
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Durante a solenidade, o 
ministro ressaltou que 
a política deve seguir 

com foco na capacitação e 
pesquisa. Ele sugeriu ainda 
que a gerência do Conselho 
passe do Ministério da Justiça 
para os Ministérios da Saúde 
ou do Desenvolvimento Social. 
Observou que, se o objetivo 
principal do conselho é a rein-
serção social dos dependentes 
químicos, então sua atuação 
está mais relacionada à área de 
saúde e social do que policial.

“Eu vejo segurança pública 
como uma consequência de 
uma política nacional de drogas. 
Uma segurança pública que seja 
instrumento de efetivação e 
materialização de mecanismos 
de diminuição de consumo e 
recuperação do dependente. 
Segurança pública é ataque 

Ministros defendem mudanças na atual política

de combate às drogas.

O ex-governador do Rio 
de Janeiro, Sérgio Cabral, foi 
condenado ontem (19), mais 
uma vez, pela 7ª Vara Federal 
Criminal. O político, que está 
preso desde novembro do 
ano passado, foi condenado 
com base em investigações 
da Operação Efi ciência, um 
desdobramento da Lava Jato, 
pelo crime de lavagem de 
dinheiro. Segundo decisão do 
juiz Marcelo Bretas, Cabral 
foi condenado a 15 anos de 
reclusão e 480 dias-multa 
por seis crimes de lavagem 
de dinheiro. 

A pena foi agravada pelas 
acusações de que o ex-go-
vernador liderava o esquema 
e de que a prática criminosa 
envolvia uma organização. No 
processo, Cabral é acusado 
de chefi ar um esquema que 
resultou na ocultação e lava-
gem de quase R$ 40 milhões 
e mais de US$ 100 milhões no 
Brasil e no exterior.

Esta foi a quarta conde-
nação de Cabral. As penas 

Ex-governador Sérgio Cabral, condenado pela quarta vez.

O ministro Gilmar Mendes, 
do STF, concedeu ontem (19) 
uma decisão liminar (provisó-
ria) para suspender o uso, em 
todo o país, da condução coer-
citiva para levar investigados 
a interrogatório.  Pela decisão 
do ministro, quem descum-
prir a determinação pode ser 
responsabilizado nas esferas 
administrativa, civil e penal, 
sendo considerado ilegal, daqui 
em diante, qualquer interroga-
tório eventualmente colhido 
por meio desse instrumento.

Mendes atendeu a pedidos 
feitos em duas ações por des-
cumprimento de preceito fun-
damental abertas pelo PT e pela 
OAB, para quem a condução 
coercitiva de investigados não 
é compatível com a liberdade 
de ir e vir garantida pela Cons-
tituição. O ministro concordou 
com os argumentos e disse que 
o perigo de lesão grave a direitos 
individuais justifi ca a suspen-

Ministro do STF, Gilmar Mendes.

Denúncia 
contra 
peemedebistas 
deve 
prosseguir, 
mas não com 
Moro

O plenário do STF decidiu 
ontem (19), por unanimidade, 
pela continuidade da investiga-
ção, na primeira instância, con-
tra os ex-deputados do PMDB 
Geddel Vieira Lima, Eduardo 
Cunha, Rodrigo Rocha Loures 
e Henrique Eduardo Alves por 
organização criminosa. 

As denúncias no entanto, se-
rão remetidas à 10ª Vara Federal 
de Brasília, e não ao juiz federal 
Sérgio Moro, como havia sido 
determinado pelo relator do 
caso, ministro Edson Fachin. 

Essa decisão foi tomada por 5 
votos a 4. O ministro Luiz Fux se 
declarou impedido e não votou 
nesse tópico, e Celso de Mello 
não participou da sessão. “São 
fatos ocorridos no Congresso, 
na Câmara, na articulação 
política ilícita. Não são fatos 
diretamente ligados à questão 
só da Lava Jato, à Petrobras”, 
disse o ministro Alexandre de 
Moraes, o primeiro a votar pela 
retirada dos processos da Vara 
Federal de Curitiba.

Os peemedebistas foram de-
nunciados pela PGR junto com 
o presidente Michel Temer e os 
ministros da Casa Civil, Eliseu 
Padilha, e da Secretaria-Geral, 
Moreira Franco, por organiza-
ção criminosa. A tramitação 
da denúncia contra Temer e os 
ministros foi suspensa por de-
cisão da Câmara. Depois disso, 
Fachin decidiu desmembrar o 
processo, enviando para a pri-
meira instância as investigações 
contra os acusados sem foro 
privilegiado na Corte.

Também estão implicados 
nas investigações sobre a su-
posta organização criminosa do 
PMDB na Câmara o banqueiro 
André Esteves e os executivos 
Joesley Batista e Ricardo Saud, 
ambos do Grupo J&F.  Somente 
o caso do deputado André Mou-
ra (PSC-SE), que fi gura como 
investigado no processo, deve 
permanecer no STF (ABr).
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Foi rejeitado ontem (19), 
na comissão especial que o 
analisou, o projeto que limita-
va os rendimentos mensais de 
notários e ofi ciais de registro de 
cartórios ao subsídio recebido 
pelos ministros do STF. O texto 
também estabelecia que, depois 
de pagas as despesas do car-
tório, o valor do lucro restante 
seria destinado à saúde pública.

O relator na comissão, depu-
tado Rodrigo de Castro (PSDB-
-MG), votou pela inconstitucio-
nalidade e injuridicidade da ma-
téria, com o argumento de que 
ofi cial cartorial não pode ser 
comparado a servidor público. 
“São inúmeros os acórdãos já 
proferidos pelo STF no sentido 
de que a atividade notarial e de 

registro é essencialmente dis-
tinta da exercida pelos poderes 
de Estado”, explicou.

Rodrigo de Castro lembrou ain-
da que, conforme a Constituição, 
“os serviços notariais e de registro 
são exercidos em caráter privado, 
por delegação do Poder Público”. 
“Seria um retrocesso estatizar 
um serviço que é privado. Onde 
isso ocorre da maneira estatal – o 
caso hoje mais emblemático é o 
estado da Bahia, onde eles já estão 
evoluindo para o concurso – não 
funciona bem”, avaliou.

A proposta foi apresentada 
pelo deputado Hildo Rocha 
(PMDB-MA). O texto será arqui-
vado, a menos que haja recurso 
para que seja votado também 
pelo Plenário (Ag.Câmara).

Aguarda designação de relator na Comis-
são de Constituição e Justiça do Senado o 
projeto do senador Romero Jucá (PMDB-
-RR), que institui a nota fi scal de serviços 
eletrônica de padrão nacional. Para gerir 
a padronização, o projeto institui o Comitê 
Gestor, que terá a atribuição de criar um 
ambiente de dados nacional, determinar 
como deve ser a nota visualmente e expedir 
normas regulamentadoras do documento.

A nota fi scal deverá ser utilizada pelos 
contribuintes do PIS/Pasep, da Cofi ns e do 
ISS. Na justifi cativa do projeto, Jucá cita 

dados do Ministério da Fazenda, segundo 
os quais coexistem no Brasil 5.568 legis-
lações municipais que instituem modelos 
distintos de uma mesma obrigação aces-
sória: a nota fi scal de serviço.

A multiplicidade de modelos e legislações 
causa prejuízo ao ambiente de negócios do 
país e aumenta o custo de operações. O 
resultado é a perda de competitividade das 
empresas que têm por objeto o comércio 
internacional. Hoje, diz Jucá, uma empre-
sa com 200 fi liais distribuídas pelo Brasil 
precisa estudar as legislações municipais 

e potencialmente emitir 200 tipos de 
notas fi scais com padrões distintos, a fi m 
de cumprir com seus deveres tributários. 

Jucá disse que seu projeto favorece a 
transparência e a atuação da Receita Fe-
deral. “Ganha a empresa porque [o serviço] 
fi ca corretamente declarado e o imposto 
vai para o lugar certo. Ganha a prefeitura 
porque vai arrecadar o imposto que lhe é 
devido. E ganha o cidadão, porque ele está 
pagando o imposto correto, e o benefício 
virá para a comunidade”, afi rmou (Ag.
Senado).

Ministros defendem revisão 
de políticas contras as drogas
O ministro da Justiça, Torquato Jardim, empossou ontem (19) novos integrantes do Conselho Nacional 
de Políticas sobre Drogas (Conad), responsável por acompanhar e atualizar a Política Nacional sobre 
Drogas, além de avaliar a gestão dos recursos do Fundo Nacional Antidrogas e o desempenho dos 
programas relacionados ao uso de entorpecentes

atual é de reavaliação das ações 
feitas nos últimos anos.

“O que foi feito até agora não 
teve resultado, só agravou o 
problema das drogas no Brasil. 
O número de pessoas doentes, a 
violência, tudo o que está acon-
tecendo no Brasil hoje tem de 
alguma maneira relação direta 
ou indireta com a epidemia das 
drogas”, declarou Terra.

O ministro já se manifestou 
publicamente de forma con-
trária à descriminalização das 
drogas e à internação compul-
sória de dependentes químicos. 
O Conad é composto por pes-
quisadores acadêmicos, repre-
sentantes de vários ministérios 
e diferentes conselhos, como 
o de medicina, enfermagem e 
psicologia, além de integrantes 
do Ministério Público e organiza 
(ABr).

ao centro de produção, à dis-
tribuição [de drogas], não é 
tratamento no sentido lato da 
questão de drogas”, explicou 
Torquato.

O ministro do Desenvolvi-
mento Social, Osmar Terra, 
também defendeu mudanças 
na atual política de combate 
às drogas. Para ele, o momento 

Cabral é condenado mais 
uma vez pela Justiça Federal

somadas nas quatro conde-
nações chegam a 87 anos de 
prisão. Também foi condenada 
a mulher do ex-governador, 
Adriana Ancelmo, pelo mesmo 
crime do marido, a oito anos de 
prisão em regime semiaberto. 
Adriana Ancelmo inclusive, 
deixou ontem (19) a cadeia 
de Benfi ca, com o benefício 
da prisão domiciliar concedido 
pelo STF.

Outros condenados ontem 
por Bretas foram: Carlos Ema-

nuel de Carvalho Miranda (12 
anos de reclusão), Luiz Carlos 
Bezerra (quatro anos), Sergio 
de Castro Oliveira (oito anos 
e oito meses), Ary Ferreira da 
Costa Filho (seis anos e oito 
meses), Thiago de Aragão 
Gonçalves Pereira e Silva 
(sete anos e quatro meses), 
Álvaro Novis (13 anos e três 
meses), Renato Hasson Che-
bar (17 anos e três meses) e 
Marcelo Hasson Chebar (17 
anos e três meses) (ABr).

Gilmar Mendes suspende 
uso de condução coercitiva

são imediata, por liminar, das 
coercitivas.

“O essencial para essa conclu-
são é que a legislação prevê o 
direito de ausência ao interro-
gatório, especialmente em fase 
de investigação”, escreveu o mi-
nistro ao explicar sua decisão. 
“Por isso, a condução coercitiva 
para interrogatório representa 
uma restrição da liberdade de 

locomoção e da presunção de 
não culpabilidade, para obrigar 
a presença em um ato ao qual 
o investigado não é obrigado a 
comparecer. Daí sua incompa-
tibilidade com a Constituição”, 
disse Mendes, que deixou claro 
que sua liminar não invalida 
interrogatórios colhidos ante-
riormente durante conduções 
coercitivas (ABr).

Padronização nacional de nota fi scal de serviços

Câmara rejeita teto 
remuneratório para cartórios
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DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 09/01/2018, às 10:00 horas, e 2º Leilão dia 11/01/2018, às 10:00 horas. LOCAL: 
Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: CASSIA DOLENS REGGIANI, 

 CREDOR FIDUCIÁRIO: 
Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS 
VALORES: 1º leilão: R$ 501.259,79 (Quinhentos e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e nove centavos) 2º leilão: R$ 393.222,54 
(Trezentos e noventa e três mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

  da 

Declaração de Propósito
Marcelo Junqueira, portador da C.I. RG. nº 18.823.257-6-SSP-SP e do CPF nº 124.986.408-94. 
Declara, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, 
sua intenção de exercer cargo de administração na Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores 
Mobiliários S.A. Esclarece que eventuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas 
diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da 
divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, por meio formal em que os 
autores estejam devidamente identificados, acompanhado da documentação comprobatória, observado 
que o declarante pode, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

Banco Central do Brasil
Departamento de Organização do Sistema Financeiro.

Gerência Técnica em São Paulo.
Av. Paulista, nº 1804 – 5º andar – São Paulo-SP – CEP 01310-922.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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QUARTA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2017

OBRIGAÇÃO DE RECOLHER A PREVIDÊNCIA DO RPA
Empresa contratou serviço de uma arquiteta e não foi emitida a nota 
fiscal, sendo emitido o RPA. Quem deve pagar o INSS destacado na 
RPA? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIOS QUE RECEBEM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 
PODEM FAZER HORAS EXTRAS?

Esclarecemos que perante a legislação não existe impedimento do 
empregado que recebe adicional de periculosidade realizar hora extra, 
não havendo necessidade de solicitar autorização a algum órgão.

EXIGÊNCIA DE EXAMES TOXICOLÓGICOS
Os exames toxicológicos são exigidos para quais funções? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SERVIÇOS DE LIMPEZA
Empresa contratou terceirizada de limpeza, na nota veio à retenção do 
INSS, devemos fazer a GPS para pagamento e na SEFIP o que informar? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPREGADO DOMÉSTICO QUANDO SE AFASTA POR DOENÇA POR 
PERÍODO INFERIOR A 15 DIAS DEVE RECEBER DO INSS. O EMPRE-
GADOR PODE DESCONTAR OS DIAS PARADOS?

Informamos que em relação ao empregado doméstico, o empregador 
não deverá pagar os 15 dias iniciais em caso de afastamento, na reali-
dade a partir do primeiro dia de afastamento médico com atestado, o 
trabalhador já poderá solicitar a perícia junto ao INSS.

CONTRIBUI COM O TETO MÁXIMO DA PREVIDÊNCIA
Funcionário contribui para previdência social pelo teto máximo, 
entretanto participa como Sócio Administrador em outra empresa 
deve recolher a previdência no recebimento do pró-labore? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E PRÓSPERO ANO DE 2018

• • •

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: Em 01/11/2017, às 9h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada, em virtude da 
presença das Acionistas representando a totalidade do capital social. Ordem do Dia e Deliberações: Após discussão da matéria da ordem 
do dia, as Acionistas decidiram, por unanimidade de votos pela eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, 
com mandato de 01 ano, os quais tomarão posse de seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse, dentro do prazo de
30 dias, a contar da presente assembleia: Tadaaki Kurakake, japonês, casado, bacharel em artes, RNE n° G253931-P, expedido pelo 
CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF n° 238.740.428-98, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Avenida Paulista, nº 854, 12º andar,
CEP 01310-913; e Tomoaki Koyasu, japonês, casado, bacharel em ciências sociais, RNE n° G176663-4, expedido pelo DELEMIG/SR/SP,
CPF/MF n° 238.236.778-45, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52,
Pinheiros, CEP 05421-010. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da Lei. Assinaturas: Mesa: José Feres Kfuri Júnior - 
Presidente e Tomoaki Koyasu - Secretário. Acionistas: Marubeni Corporation, p. Tadaaki Kurakake e Tadaaki Kurakake. JUCESP 
n° 520.543/17-8 de 22/11/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: Em 05/06/2017, às 10h00, na sede da Sociedade. Convocação e Presença: Convocação dispensada, em virtude da presença 
das Sócias representando a totalidade do capital social. Ordem do Dia e Deliberações: Após discussão das matérias da ordem do dia, as Sócias 
aprovaram, por unanimidade de votos: (i) o relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016, devidamente publicados em 05/05/2017, no DOESP, página 29 e no Jornal Empresas & 
Negócios, página 5; e (ii) a destinação dos lucros apurados no referido exercício na seguinte proporção: (a) 5% para constituir a Reserva Legal; e 
(b) o saldo para a conta de Reserva de Capital. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da Lei. Assinaturas: Acionistas - 
Marubeni Corporation, p.p. Tadaaki Kurakake e Tadaaki Kurakake. Mesa - Presidente: Sr. José Feres Kfuri Júnior; Secretário: Sr. Marcus Vinícius
Menezes Cardoso. JUCESP nº 475.455/17-4 de 16/10/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: Em 02/10/2017, às 16h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em virtude da presença 
da totalidade dos Membros do Conselho de Administração da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Após examinarem, discutirem e votarem 
a ordem do dia, os Membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos, a indicação da Srta. Miki Kim, coreana, casada, 
bacharel em economia, RNE nº G366763-T, DELEMIG/SR/SP, CPF/MF nº 239.801.778-82, ao cargo de Diretora da Companhia, ressaltando-se 
que a posse ao referido cargo encontra-se condicionada à obtenção da Autorização emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A presente ata 
é publicada na forma de extrato, nos termos da Lei. Assinaturas: Mesa: Yuji Hayashi - Presidente e José Feres Kfuri Júnior - Secretário. Membros 
do Conselho de Administração: Yuji Hayashi, Hidenobu Kumada, José Feres Kfuri Júnior. Diretora eleita: Miki Kim. JUCESP n° 508.728/17-4 de 
10/11/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

1ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0045134-21.2012.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Lucilia Alcione Prata, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) DOUGLAS TAVARES CUSTODIO, Brasileiro, RG 248893634, CPF 330.759.968-23, Rua Antonio 
dos Santos, 20, Jardim Matarazzo, CEP 03811-100, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação 
de Cumprimento de Sentença por parte de ABETEC - Associação Brasileira de Educação e 
Tecnologia e que fica INTIMADO do bloqueio realizado junto ao sistema BacenJud no Banco 
Bradesco no valor de R$ 713,23 e para querendo se manifestar no prazo de quinze dias que 
começara a fluir após o decurso de prazo deste edital . Será o presente edital, por extrato, publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de outubro de 2017. 

12ª Vara da Família e Sucessões da Capital - SP. 
EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1007276-
42.2017.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo Pereira Junior, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) para conhecimento de terceiros e a quem possa interessar, que neste Juízo tramita 
a ação de Procedimento Comum movida por Juliana Oizerocivi Sterenkrantz e Marcos 
Fiterman Sterenkrantz, por meio da qual, os requerentes intentam alterar o regime de bens do 
casamento. O presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 23 de novembro de 2017. 

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: SEBASTIÃO SELESTRINO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, pro-
fi ssão controlador de acesso, nascido em Rio Pardo de Minas, MG, no dia (05/11/1959), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Julio José de Oliveira e de 
Modestina Carvalho Oliveira. A pretendente: MARIA DALVA VIEIRA LIMA, estado civil 
solteira, profi ssão cozinheira, nascida em Jucuruçu, BA, no dia (25/09/1963), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jací Vieira Lima.

O pretendente: WELLINGTON COUTINHO OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
controlador de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/11/1979), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônio Agapito de Oliveira e de Marizete 
Coutinho Oliveira. A pretendente: ELEN CRISTINA DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Guarujá, SP, no dia (24/08/1993), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Erico Basileu de Souza e de Maria Madalena Costa.

O pretendente: JOÃO CARLOS DA SILVA ZANCHI, estado civil solteiro, profi ssão vigilan-
te, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/03/1984), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Israel da Silva Zanchi e de Isabel Ferreira dos Santos Zanchi. 
A pretendente: PATRICIA DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (09/05/1985), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Paixão de Andrade e de Marly Conceição de Andrade.

O pretendente: EVERALDO SEBASTIÃO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de empilhadeira, nascido em Santana do Cariri, CE, no dia (13/03/1988), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Francisco Filho e de Maria 
de Lourdes Oliveira. A pretendente: ROZILÂNIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida em Quixelô, CE, no dia (02/05/1990), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Josefa da Silva.

O pretendente: BRUNO SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão marceneiro, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (28/08/1989), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Edimilson Aparecido dos Santos e de Solange Aparecida da Silva 
Novaes. A pretendente: ROSEANE FERREIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão au-
xiliar de dentista, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/05/1988), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ferreira da Silva e de Rute Ferreira da Silva.

O pretendente: JOSE MIGLIAVACCA, estado civil divorciado, profi ssão churrasqueiro, 
nascido em Serafi na Correa, RS, no dia (19/03/1965), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Albino Bortolo Migliavacca e de Luiza Agostinha Colcevicz 
Migliavacca. A pretendente: NEIDE MACHADO SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
cozinheira, nascida em Porecatu, PR, no dia (12/05/1964), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Machado Santos e de Ana Machado Santos.

O pretendente: ROBSON PEREIRA LEITE, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
faturamento, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/10/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Carlos Leite e de Mirian Alice Pereira Leite. 
A pretendente: CAMILA MARIA ANDRADE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida em Suzano, SP, no dia (11/01/1989), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joel Bernardo da Silva e de Marlene 
Maria Andrade da Silva.

O pretendente: CASSIO RODRIGO DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão 
serralheiro, nascido em Mauá, SP, no dia (23/06/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dionisio Pereira do Nascimento e de Josefa dos Santos 
Alves Nascimento. A pretendente: ANDRÉA DA CONCEIÇÃO SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em Castro Alves, BA, no dia (01/02/1987), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimunda da Conceição Santos.

O pretendente: VANDERSON BASTOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de açougue, nascido em Marcionilio Souza, BA, no dia (20/08/1996), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vanderlei Viriato de Souza e de 
Genivalda dos Santos Bastos. A pretendente: GEISA MOREIRA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Salvador, BA, no dia (14/09/1986), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Miguel Ferreira da Silva e 
de Alaide de Novaes Moreira.

O pretendente: RAFAEL JOSE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico de 
maquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/03/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gustavo Jose da Silva e de Conceição Pires 
da Silva. A pretendente: JANAINA SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/01/1985), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Maria Rodrigues de 
Oliveira e de Inez da Silva.

O pretendente: MARCELO THIAGO ALVES, estado civil divorciado, profi ssão cobra-
dor, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/12/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Alves Filho e de Maria de Fatima Claudino Alves. 
A pretendente: TABATA LARISSA BELCHIOR DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fi ssão auxiliar de cozinha, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/06/1988), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Aparecido da Silva e de 
Regina Celi Belchior da Silva.

O pretendente: GEOVANNI RODRIGUES BRANDÃO, estado civil solteiro, profi ssão 
estoquista, nascido em Santo André, SP, no dia (23/10/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Messias Brandão Filho e de Lacinai Passos 
Rodrigues Pinto. A pretendente: VANESSA DE SOUZA TEIXEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/04/1999), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Darlan Rocha Teixeira e de Maria 
do Amparo de Souza.

O pretendente: LUCIANO FERREIRA DE LUCENA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/02/1993), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Ferreira de Lucena e de Maria 
Edileusa da Silva Lucena. A pretendente: ANA MARIA DE JESUS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/09/1987), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Manoel dos Santos 
e de Marinalva Ribeiro de Souza.

O pretendente: DAVI CAETANO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão funileiro, 
nascido em Paraiso do Norte, PR, no dia (04/02/1972), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Levi Soares de Oliveira e de Enedina Caetano de Oliveira. A preten-
dente: JUCILENE FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Itarantim, BA, no dia (04/05/1984), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Armezina Ferreira dos Santos.

O pretendente: GABRIEL BISPO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão mecanico 
de ar condicionado, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (09/04/1995), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosana Bispo de Oliveira. A pretendente: 
CRISTINA ABDALLA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (21/02/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Ricardo de Jesus e de Elza Abdalla de Jesus.

O pretendente: CLEBERSON ALESSANDRO CIQUEIRA SILVA, estado civil solteiro, profi s-
são vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/08/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Almir Marques da Silva e de Rosecleide Valdeci Ciqueira. A 
pretendente: NATHALIA INGRID VIANA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão jovem 
aprendiz, nascida em Maracanau, CE, no dia (22/02/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Claudio dos Santos Silva e de Rosilene Viana Costa.

O pretendente: RAFAEL RIBEIRO DE BRITO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
lojistica, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/02/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Pacifi co de Brito e de Celia Maria Ribeiro de Brito. A 
pretendente: DANIELA PRAZERES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão recep-
cionista, nascida em Suzano, SP, no dia (28/10/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Severino Francisco de Oliveira e de Maria Lucia Prazeres de Oliveira.

O pretendente: JONAS JOSÉ SILVA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de cozinha, nascido em Jaboatão, PE, no dia (03/08/1990), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Vitor do Nascimento e de Vanize Josefa 
da Silva. A pretendente: MICHELE JOYCE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/11/1989), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Roberto Balduino da Silva e de Ivonilde Evangelista da Silva.

O pretendente: CLEBER SANT'ANNA, estado civil solteiro, profi ssão comissário de 
bordo, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/12/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Iara Maria Sant'Anna. A pretendente: SÔNIA SOARES 
DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão técnica em química, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (19/07/1977), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Soares Lima e de Aparecida Netto Lima.

O pretendente: RENATO DA ROCHA LIMA, estado civil divorciado, profi ssão professor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/01/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Sandoval da Rocha Lima e de Maria de Lourdes Evangelista. A 
pretendente: THAINÁ RAQUEL GOMES DIAS, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (15/06/1997), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Flavio Cardoso Dias e de Sandra Regina Gomes Dias.

O pretendente: RODRIGO VALE RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
construtor civil, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/10/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Israel Rodrigues de Souza e de Elaine Cristina do 
Vale. A pretendente: RUTE DE CÁSSIA OLIVEIRA DE SANTANA, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/12/1991), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Joviniano de Santana e de 
Lindacy de Oliveira de Santana.

O pretendente: ANDERSON COSTA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão metalurgico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/04/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Adalto da Silva e de Iza Maria da Costa Silva. A pretendente: MARIA 
VALDIENE FERREIRA DE ANDRADE, estado civil divorciada, profi ssão esteticista, 
nascida em Acopiara, CE, no dia (26/02/1983), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Jesus de Andrade e de Francisca Ferreira de Andrade.

O pretendente: DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
motoboy, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/04/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Pereira da Silva e de Edvane Rodrigues Paulino. A 
pretendente: DAIANA APARECIDA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
monitoramento, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/10/1992), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Cicero da Silva e de Marineis Souza Silva.

O pretendente: RAMON SANTANA GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão au-
xiliar de farmacia, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/07/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arlindo Gomes da Silva e de Elisabete Francilina 
Santana da Silva. A pretendente: JENIFFER CALONI AMMES, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em Porto Alegre, RS, no dia (15/08/1990), residente e domiciliada nes-
te distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Antonio da Silva Ammes e de Rosimeri Coelho Caloni.

O pretendente: MARCOS ROBERTO VENTURA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
atendente de telemarketing, nascido em Palmares, PE, no dia (09/08/1972), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose dos Santos Silva e de Marli Selma Ventura 
Silva. A pretendente: JULYANA ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão atenden-
te de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/06/1993), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Roberto de Oliveira e de Irani Alves de Oliveira.

O pretendente: ANTONIO FERNANDES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
supervisor de segurança, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/12/1977), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Feliciano da Silva e de Maria Mar-
luce da Silva. A pretendente: VIVIANE BARROS DO NASCIMENTO, estado civil solteira, 
profi ssão assistente administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/04/1987), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Barros do Nascimento 
e de Maria Lourenço do Nascimento Barros.

O pretendente: JONATHAN ALVES DE SOUSA, estado civil divorciado, profissão 
cozinheiro, nascido em Acopiara, CE, no dia (18/11/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Ferreira de Sousa e de Elisa Alves de 
Sousa. A pretendente: FRANCISCA CLÉCIA DE LIMA, estado civil solteira, profis-
são do lar, nascida em Acopiara, CE, no dia (04/10/1996), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Expedito Magalhães de Lima e de Maria 
Alves Teixeira Lima.

O pretendente: DOUGLAS DE BRITO COELHO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (11/05/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Rubens Alves Coelho e de Vera Lucia de Brito. A pretendente: 
HILARY LEANDRO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (28/09/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Lionaldo Alves da Silva e de Olinda Roberta Leandro da Silva.

O pretendente: FABIO DE CASTRO BRITO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/08/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Adelson da Luz de Brito e de Nilsa Lacerda de Castro Brito. A 
pretendente: TIFFANY CRISTINA DA SILVA VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/01/1999), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leda da Silva Vieira.

O pretendente: RODRIGO AZOGUE DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/11/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Sinval de Souza e de Maria de Lourdes Garcia Azogue. A 
pretendente: MARTA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (03/06/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Manoel Messias da Silva e de Marina Rosa da Silva.

O pretendente: ANDERSON MATOS SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão serralheiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/03/1986), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jenes Matos Santana e de Sonia Maria Santana. A pretendente: 
CAMILA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão tecnica de enfermagem, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (08/03/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Abdias Berto da Silva e de Edna Francisco da Silva Sa.

O pretendente: DAVID COSTA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão borracheiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/01/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Genebaldo Ribeiro de Oliveira e de Railda Costa de Oliveira. A 
pretendente: ALESSANDRA PAMELA SOUZA DO PATROCINIO, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/12/1991), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Miguel Alexandre do Patrocinio e de Tereza 
Severino de Souza.

O pretendente: JEFERSON DAMASCENO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão eletricis-
ta, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/09/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Luiz da Silva e de Elza Damasceno Silva. A pretendente: 
GABRIELA OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (16/10/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Ivanice Oliveira Santos.

O pretendente: EDUARDO ANDRÉ LOPES, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/01/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Lopes Filho e de Rosemeire Aparecida da 
Silva Lopes. A pretendente: ROSIANE GOMES DE SA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/02/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Nivaldo Gomes de Sa e de Nair Gomes de Sa.

O pretendente: LUIZ CLAUDIO DE JESUS RAMOS, estado civil divorciado, pro-
fissão aposentado, nascido em Guarulhos, SP, no dia (20/02/1967), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Jorge de Ramos e de 
Maria Aparecida de Jesus. A pretendente: DORALICE DA SILVA DIAS, estado 
civil divorciada, profissão diarista, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/07/1971), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Alves Dias e de 
Severina Percilia da Silva Dias.

O pretendente: MIQUÉIAS DA SILVA PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão ele-
tricista, nascido em Guarulhos, SP, no dia (21/09/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pereira e de Margarida da Silva Pereira. A preten-
dente: SILVANA LEITE DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão balconista, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (03/02/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Divino Leite da Silva e de Leni Martins da Silva.

O pretendente: THIAGO DA SILVA AIOLFI, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/06/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de André Aiolfi  Filho e de Nazilda Serrath da Silva Aiolfi . A pre-
tendente: NATÁLIA RIBEIRO DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (19/05/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco Flávio Oliveira de Souza e de Renata Ribeiro de 
Aquino Souza.

O pretendente: BRUNO CONTE DE SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão agente 
de portaria, nascido em Branquinha, AL, no dia (21/01/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Beroaldo dos Santos Silva e de Tania de Sousa 
Silva. A pretendente: VALQUIRIA MARQUES DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/06/1993), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Expedito Brito dos Santos e de Valdenia 
Marques da Silva Santos.

O pretendente: MARCELO RODRIGUES FRANCISCO, estado civil solteiro, profi ssão 
montador de portas, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/04/1991), residente e domicilia-
do neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elson José Alves Francisco e de Rosemeire Braga 
Rodrigues Francisco. A pretendente: GABRIELA SOUZA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão recuperadora de creditos, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/05/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agnaldo Carneiro da Silva 
e de Maria da Gloria Souza da Silva.

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

Empresas & Negócios

6ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL – DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA PROCESSO Nº 
1000563-82.2016.8.26.0012 O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Homero Maion, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao ausente 
NELSON BAPTISTA, que lhe foi proposta uma ação de Declaração de Ausência por parte de sua 
genitora Maria Cristina Baptista, alegando em síntese: "Que o referido sofria de distúrbio mental, 
iniciou um tratamento psiquiátrico, mas desapareceu da residência de seus pais em 24/10/1991, e 
nunca mais apareceu, presumindo que o mesmo esteja morto.". Não tendo bens a serem 
arrecadados, mas tão somente parte ideal do inventário de sua genitora ocorrido em 13/01/2016, mas  
sem notícia de abertura do referido inventário, foi nomeada curadora a autora Maria Cristina Baptista, 
na forma estabelecida em lei, e determinada a publicação deste EDITAL, anunciando a arrecadação e 
chamando o ausente a entrar na posse de seus bens. Será o presente edital publicado durante 1 (um) 
ano, reproduzida de 2 (dois) em 2 (dois) meses, conforme artigo 745 do CPC e afixado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de dezembro de 2017 

6ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE RICARDO ROCCO CARVALHO, REQUERIDO 
POR EDUARDO CARVALHO ALBUQUERQUE - PROCESSO Nº1010185-18.2016.8.26.0003. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Homero Maion, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou 
dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 08 de novembro de 2017, foi decretada a 
INTERDIÇÃO de RICARDO ROCCO CARVALHO, RG 3.953.526-5, CPF 464.305.128-00, para 
todos atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). 
EDUARDO CARVALHO ALBUQUERQUE, RG 16.595.530-2 SSP/SP, CPF 135.311.218-71. O 
presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de dezembro de 2017. 

Ecoone Araucárias Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
(atual denominação de Ecolife Marfim Empreendimentos Imobiliários S.A.)

CNPJ nº 09.591.138/0001-87
COMUNICADO DE EXTRAVIO

sociedade anônima com sede na Rua Gomes de Carvalho, nº 1581, 1º andar, conjunto 109 -  
Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, devidamente registrada na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo sob o nº 35.300.356.454 em sessão de 19 de Maio de 2008, e inscrita no  
CNPJ/MF sob o nº 09.591.138/0001-87, neste ato representada por seu diretor Emilio Della Togna Neto, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço comercial no local da sede da sociedade, 
portador do RG nº 8.285.098-7 SSP/SP, inscrito no CPF nº 973.665.528-87, comunica que foi extraviado 
o Livro Diário nº 01. 

São Paulo, 19 de Dezembro de 2017
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Especial

(*) Geraldo Nunes, jornalista e memorialista, integra a Academia Paulista de 
História. (geraldo.nunes1@gmail.com).

SÃO PAULO DE TODOS OS TEMPOS Geraldo Nunes*

Lendas e Verdades
sobre o Natal
Existe fato mais inusitado do que um menino nascido em uma manjedoura, entre os animais, 
presenteado por reis magos, ter modifi cado com suas ideias o rumo da história para se tornar o 
maior líder religioso do planeta? 

C risto e o Natal são maravilhosos, conseguem 
abrir concessões até mesmo para os ateus, 
que nesta época do ano, acabam tendo que dar 

presentes a alguém. A festa do Natal continua sendo 
abrangente e calorosa, apesar de todo o stress que a 
envolve devido à correria das compras e à ostentação 
exagerada e anticristã de alguns. 

Na origem as comemorações remontam aos tempos 
de rei Constantino, de Roma, que assumiu o cristianis-
mo e escolheu o dia 25 de dezembro para comemorar o 
nascimento de Jesus, como forma de substituir a festa 
ao deus Mitra que anunciava o surgimento do sol em 
pleno inverno. O Natal dos cristãos foi ofi cializado no 
calendário da Igreja Católica pelo papa Julio I, cujo 
pontifi cado durou 15 anos, entre 337 e 352 d.C.

Conta o evangelho de São Lucas que um anjo anun-
ciou a Maria que ela daria à luz um fi lho, mesmo sem 
ter coabitado com homem algum, e este seria o fi lho 
de Deus. Na véspera do nascimento, Maria e José 
viajaram de Nazaré a Belém e como não havia lugar 
em nenhuma estalagem tiveram que passar a noite 
num estábulo, entre bois e cabras, sendo ali mesmo 
que Jesus nasceu, sendo enrolado em panos e deitado 
sobre as palhas. 

Antes mesmo dele nascer, entretanto, já falavam de 
sua chegada tanto que os magos, Baltazar, Melchior e 
Gaspar se dirigiram a Belém para entregar presentes, 

sendo guiados por uma estrela. Quem disse a eles que 
ali nasceria o messias tão citado no velho testamento? 
Não se sabe.

Existem outros mistérios que envolvem o nascimento 
de Cristo, daí o surgimento de tantas lendas e tradi-
ções, alguma delas contidas também nos evangelhos 
apócrifos. Com a difusão do cristianismo e a implan-

tação do catolicismo por Constantino, a tradição do 
Natal espalhou-se pela Europa. Diziam os antigos que 
um pinheiro, colocado dentro de casa por ocasião das 

festas, propiciaria fartura para o ano todo. 

Diz a lenda que a primeira árvore de Natal foi montada 
na Alemanha, pelo costume ter surgido na Baviera, e o 
hábito de trocar presentes veio mesmo por infl uência 
dos magos que ofereceram ouro, incenso e mirra. “O 
primeiro presente evidencia a presença de um rei entre 
nós; o incenso é usado no sacrifício a Deus; a mirra, por 

fi m, embalsama os corpos 
dos mortos”, disse o papa 
Bento XVI em uma de suas 
homilias, em 2010.

Já a fi gura do Papai Noel, 
que nada mais tem a ver 
com a Igreja, nasceu inspi-
rada na fi gura de um santo 
católico chamado Nicolau, 
que costumava presentear 
as três fi lhas de um amigo 
dele muito pobre, todos os 
anos na época do Natal. Ao 
morrer, todos passaram a 
se referir à fi gura caridosa 
deste senhor que acabou 
canonizado. Nos Estados 
Unidos é chamado de 
Santa Claus; na Inglaterra, 
Father Christmas e em 
Portugal, Papai Natal. 

As crianças chinesas 
não recebem presentes 
no Natal, mas durante as 
celebrações do ano novo 
chinês que acontece em 

janeiro. Elas também conhecem o Papai Noel, só que 
pelo nome de Dunche Lao Ren. As renas do Papai 
Noel possuem nomes: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, 
Comet, Cupid, Donder e Blitzen. Decorou? Sua casa 
é na Lapônia, norte da Finlândia.

Já o presépio que representa o nascimento de 
Jesus em pequenas estátuas, foi imaginado por São 
Francisco de Assis, em 1223. As velas que signifi cam 
a boa vontade em relação ao Natal, no passado, eram 
colocadas nas janelas das casas. Os cartões de natal 
são mais recentes, de 1843, criados na Inglaterra por 
John Horsley que o ofereceu a um amigo, Henry Cole 
e este gostou tanto, que sugeriu fazer cartas rápidas 
para que todos felicitassem os familiares.

 
Desde a sua origem, o Natal é carregado de magia. Os 

ritos e cantigas surgiram por sugestão da Igreja como 
forma de teatralizar o nascimento de Cristo e assim 
evangelizar. As cenas foram ganhando modifi cações ao 
longo dos séculos sem perder o sentido da confraterni-
zação. Deste modo chegamos ao Natal que temos hoje. 

Sendo assim, Feliz Natal!

do Nunes*

Magos Baltazar, Belchior e Gaspar
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Veja quais são os 

principais passos para 

aplicar um feedback 

efi ciente + um bônus 

que todo gestor precisa 

implementar em seu 

negócio

Um dos momentos de 
maior tensão no setor 
interno das empresas 

é o período em que o gestor 
precisa passar feedbacks para 
sua equipe. Devido ao fato de 
que todos os colaboradores 
estão cheios de expectativas, 
esta atividade, muitas vezes, 
é considerada delicada e com-
plexas pelos líderes. 

Apesar disso, todos nós sabe-
mos que essas reuniões de ava-
liação são fundamentais, uma 
vez que seu objetivo é alinhar 
os anseios da companhia com 
os dos colaboradores, traçar 
objetivos e buscar melhores 
resultados, tanto para a em-
presa quanto para as equipes 
e seus líderes.

Mas não basta apenas ter 
reuniões de feedback esporádi-
cas com seu time, o bom gestor 
é aquele que está próximo do 
dia a dia da empresa, forne-
cendo dicas contínuas para 
suas equipes, dando espaço 
para o diálogo que, por sua vez, 
impulsiona o crescimento dos 
colabores.

Pensando nisso, listo, neste 
artigo, sete dicas fundamentais 
para que você possa transmitir 
um bom feedback, a fi m de me-
lhorar a produtividade de seu 
negócio e de seus funcionários. 

Vamos lá:

01. Feedbacks precisam 

de periodicidade:

Apesar de ser uma situação 
desafi ante, tanto para o fun-
cionário quanto para o gestor, 
é preciso que essa reunião 
de análise seja realizada pe-
riodicamente. Para tanto, o 
gestor precisa quebrar o gelo, 
buscar uma maneira de tratar 
o assunto de forma objetiva, 
mas que não torne o processo 
algo desgastante e tenso. Com 
periodicidade em feedbacks 
(é adequado que essas reuni-
ões ocorram, pelo menos, de 
três em três meses), o gestor 
conseguirá traçar mais metas 
e orientar sua equipe para 
que, em conjunto, obtenham 
melhores resultados para a 
organização. 

02.  Aplique a Dinâmica 

do Espiral:

Segundo o cientista social 
Don Beck, o conceito básico 
da Dinâmica da Espiral é que 
a natureza humana não é inal-
terável em seu nascimento, 
nós temos uma inteligência 
adaptativa e complexa, capaz 
de evoluir e se adequar a dife-
rentes cenários.

Nesse contexto, utilizar a 
dinâmica do espiral como base 
para a apresentação de um 
feedback é interessante para 
que o gestor expresse, tanto 
os desafi os que precisam ser 
superados, quanto os progres-
sos conquistados por toda a 
equipe, além de identifi car o 
que ainda precisa ser desen-
volvido e melhorado.

03. Esteja aberto ao 

diálogo:

Para o sucesso de um fe-
edback, é preciso, acima de 
tudo, assertividade. O líder 
deve conseguir expressar seus 
pensamentos e ideias, sem que 
isso afete de modo negativo sua 
equipe, mas sim, incentivando-
-os a se entregarem e darem o 

seu melhor. Para tanto, é pre-
ciso haver diálogo, um diálogo 
no qual o gestor possa falar o 
que pensa, e também ouvir o 
que a equipe tem a pontuar 
durante a reunião.

04. Apresente os pontos 

positivos e negativos com 

sinceridade:

Como elemento crucial em 
um bom feedback, o gestor 
precisa apresentar o devido 
reconhecimento que a equi-
pe merece, apresentando os 
pontos positivos de cada um 
e demonstrando que todo o 
trabalho árduo foi reconhecido 
e será recompensado. Do mes-
mo modo, é preciso, também, 
sinceridade para pontuar o que 
foi negativo, sempre buscando 
melhorias e adotando uma vi-
são de incentivo para a equipe.

05. Apresentar a 

importância daquele 

feedback:

É essencial, durante reunião 
com a equipe, fazê-los enten-
der que esse feedback é de 
total importância para o cres-
cimento da empresa e de todos 
os funcionários. Mostrar que, 
tanto as pontuações positivas 
quanto negativas, devem ser 
entendidas como degraus para 
o crescimento, e que cada cola-
borador que procurar melhoria 
profi ssional e reconhecimento, 
terá mais chances de obter 
oportunidades em sua carreira. 

06. Dê exemplos do 

cotidiano da empresa:

Durante a reunião para fe-
edback, é interessante que o 
gestor pontue situações que 
acontecem durante o dia a 
dia da empresa para melhor 
entendimento e visão de sua 
equipe. Assim, você consegue 
demonstrar quais são os pro-
blemas e também quais são os 
caminhos a serem seguidos em 
cada atividade. Com esse ges-
to, os funcionários se sentirão 
terão melhor noção do que se 
espera deles, evitando falhas 
e ruídos na comunicação do 
feedback.

07. Oriente o que deve 

ser feito:

Por último, porém não me-
nos importante, é papel do 
gestor apresentar soluções a 
seus funcionários, o caminho 
das pedras para o crescimento 
na organização. Só assim, a 
equipe será mais produtiva e 
ágil, gerando, consequente-
mente, maior reconhecimento 
de mercado e crescimento para 
a empresa. 

Bônus - Você também 

precisa de um feedback

Como vimos, o feedback 
é de extrema importância 
para a melhoria profi ssional, 
para o desenvolvimento das 
aatividades empresariais e, 
tão logo, para o crescimento 
da companhia. Sendo assim, 
é preciso que o gestor tenha 
plena consciência, de que, do 
mesmo modo que é importante 
saber transmitir um feedback, 
é igualmente fundamental ter 
a humildade e capacidade 
para receber avaliações so-
bre seu próprio desempenho 
enquanto líder. Através de 
seus colaboradores, é possível 
buscar dicas e sugestões de 
como melhorar em seu dia a 
dia, afi nal de contas, todos 
nós sempre podemos evoluir. 
E evoluir, nada mais é, do que 
ser capaz de constantemente 
aprender.

(*) É CEO da Orbitall, empresa do 
Grupo Stefanini.

7 dicas para o 
Feedback perfeito

Braulio Lalau de Carvalho (*)

News@TI
Novo recurso de identifi cação de áudio 

@A Deezer lança SongCatcher, seu recurso de identifi cação de 
música, oferecendo melhor escolha para os consumidores que 

desejam conhecer os nomes de músicas novas ou de artistas desco-
nhecidos ao ouvi-lás. Este recurso inovador está disponível em BETA 
para parte da base de usuários da Deezer. Projetado para identifi car 
músicas esquecidas ou descobrir faixas desconhecidas em seu celular, 
os usuários simplesmente terão que segurar seus celulares e deixar 
que a função de pesquisa faça todo trabalho de busca (deezer.com).

Organize sua viagem com o Google Trips - 
iOS | Android 

Para quem gosta de planejar cada detalhe da sua viagem, o 
Google Trips é a melhor escolha. A partir de dados recolhidos 
do Gmail, o app reúne todas as informações sobre a sua viagem e 
organiza de maneira automática. Ele também oferece opções de 
itinerários e sugere o que fazer em cada lugar. É possível baixar 
todas as informações da sua cidade de destino acessá-las off-line. 

 
Compre passagens com o melhor preço com 
o Hopper - iOS | Android

Existem diversos apps de comparação de preços de passagens, 
mas o que realmente destaca o Hopper é a sua função de prever 
quando sua passagem estará com os melhores valores. Quando 
você pesquisa um voo específi co, ele avisa se é melhor comprar 
imediatamente ou se você deve esperar. Se for a segunda opção, 
ele envia uma notifi cação de quando o preço baixar. Suas previ-
sões apresentam um índice de 95% de acertos. 

 
Faça cotações em diferentes moedas com o 
XE Currency  - iOS | Android 

Faça conversões de valores entre qualquer moeda do mundo, 
com suas taxas de câmbio e apresentação em gráfi cos. O XE 
Currency oferece também uma série de ferramentas ligadas à 
economia e negócios, além da possibilidade de funcionamento 
off-line. Para isso, basta que você insira as últimas taxas de de 
câmbio manualmente.  

 
Arrume sua mala com o Packpoint - iOS | 
Android 

Chega de dúvidas na hora de arrumar a sua mala! O Packpoint 
faz uma lista com todos os itens que você precisa levar para 
sua viagem. Para isso, basta você inserir o seu destino, data da 
viagem, duração e atividades que você pretende realizar. Ele faz 
uma lista com os itens essenciais e as quantidades necessárias. 

 
Acompanhe chegadas e partidas com o Flight 
Aware - iOS | Android 

Com o Flight Aware é possível acompanhar voos de qualquer 
lugar do mundo, basta incluir seu número. Se não tiver essa 
informação, é possível fazer uma busca por aeroportos. Além 
de informar os horários previstos para decolagem, chegada e se 

Dez aplicativos para 
quem vai sair de férias

Organizar uma viagem pode fi car muito mais fácil e divertido com a ajuda do seu smartphone. Existem 
diversos aplicativos desenvolvidos para ajudar as pessoas a conhecerem novos países e aproveitarem 
cada momento. Separamos uma lista com 10 apps grátis que consideramos imprescindíveis para sua 
próxima aventura. Confi ra nossa seleção e tenha uma ótima viagem! 

aconteceu algum atraso, o app apresenta um mapa que permite 
acompanhar a localização do avião on-line. 

 
Entenda todas as placas com Google Tradutor 
- iOS | Android 

O Google Tradutor é um aplicativo essencial para quem vai 
viajar. Mas o que muitos não sabem é da sua função para traduzir 
placas e cartazes, extremamente útil para turistas em um novo 
país. Basta abrir o app, escolher a função e apontar o smartphone 
para a frase que deseja traduzir.

 
Ligue para sua casa, mesmo sem internet, 
com o Rebtel - iOS | Android 

O Rebtel permite fazer ligações internacionais sem acesso à 
Internet. O app utiliza linhas telefônicas locais e obtém as me-
lhores tarifas para sua ligação. É possível pagar uma taxa fi xa 
para fazer quantas ligações quiser para um determinado país ou 
pagar de acordo com o uso. Com tarifas a partir de US$ 2, o app 
oferece ligações gratuitas entre usuários do aplicativo. 

 
Encontre o que está próximo de você com o 
AroundMe - iOS | Android 

O app identifi ca sua localização e mostra tudo o que está pró-
ximo de você, como bares, teatros, cinemas, hospitais, bancos, 
etc. O AroundMe cria uma lista completa com todos os serviços 
mais próximos na categoria escolhida e mostra a distância em 
que eles se encontram.

 
Divida as contas com o Splitwise - iOS | 
Android 

Quando se viaja com amigos ou parentes, as contas podem fi car 
bagunçadas. Na hora de dividir as despesas, o Splitwise aparece 
como uma excelente opção. Ele permite criar um grupo e ir 
anotando as despesas, especifi cando quem pagou o que e como 
isso será dividido. Cada usuário recebe uma notifi cação avisando 
quanto ele está devendo para cada pessoa do grupo.   

 
Faça um diário de bordo com VOLO - iOS | 
Android 

Registrar as memórias da viagem é uma parte importante do 
passeio. O app VOLO ajuda o viajante a organizar suas fotos, 
registrar suas rotas e anotações. O aplicativo também possui 
uma comunidade, na qual o usuário pode acessar as histórias de 
outros viajantes e conhecer suas experiências.

 
(Fonte: Roberto Rodrigues, CEO da Quaddro Treinamentos – centro de 

treinamento focado no universo mobile, sendo seus carros-chefe cursos de 
desenvolvimento de aplicativos em sistemas iOS e Android (www.quaddro.com.br)

Pesquisadores da empresa externa 
de segurança cibernética da Airbus 
compilaram as principais previsões 
de tecnologia para 2018, com base 
nas tendências identifi cadas em seus 
centros de operações de segurança na 
França, Reino Unido e Alemanha ao 
longo de 2017.

Previsão 1: A falta de políticas 

de segurança nas redes sociais 

criará sérios riscos para as 

empresas

Conforme observado em 2017, as plataformas de redes sociais 
são regularmente utilizadas para difundir notícias falsas ou 
manipular a opinião pública. Além disso, elas também podem 
ser usadas para atividades sofi sticadas de engenharia social e 
de reconhecimento de terreno que formam a base de muitos 
ataques a empresas. Criminosos e hackers são conhecidos por 
usarem essas plataformas para distribuir malware, dar golpes 
utilizando avisos de antivírus fraudulentos e fazer campanhas 
de phishing para atrair suas vítimas.

“As mídias sociais fornecem o meio para conectar pessoas 
globalmente na rápida troca de ideias, discussões e debates 
em nosso mundo digital. No entanto, do ponto de vista de um 
atacante, elas tornaram-se um alvo fácil por causa do número de 
usuários não esclarecidos em termos de segurança cibernética 
e o fato de que essas plataformas são fáceis e econômicas de 
usar", disse Markus Braendle, Diretor da empresa Airbus Cy-
berSecurity. "Para se protegerem contra ataques pelas mídias 
sociais, as organizações precisam implementar políticas de se-
gurança em toda a empresa. Isso inclui a criação de programas 
de treinamento para funcionários sobre o uso de redes sociais 
e a criação de planos de reação a incidentes que coordenem as 
atividades dos departamentos jurídico, de RH, marketing e TI 
em caso de uma violação de segurança”, explica.

Previsão 2: Os ataques em redes sem fi o aumentarão

Os ataques às redes sem fi o aumentarão à medida que os 
atacantes procuram explorar a vulnerabilidade do Key Reins-
tallation Attack (KRACK), tornada pública em outubro de 2017.

A vulnerabilidade pode permitir que 
um invasor intercepte e leia o tráfego 
de Wi-Fi entre dispositivos e um rote-
ador e, em alguns casos, até mesmo 
modifi que o tráfego para injetar dados 
mal-intencionados em sites. Também 
pode permitir que os invasores obte-
nham informações confi denciais por 
meio desses dispositivos, como dados 
de cartão de crédito, senhas, mensagens 
de bate-papo e e-mails.

"Podemos esperar um aumento de 
ataques por meio de conexões de WiFi públicas ou abertas e, por 
sua vez, uma maior provisão de segurança por parte de organi-
zações que oferecem esses serviços aos seus clientes", continua 
Braendle. "Tais ataques podem ser particularmente prejudiciais 
para as pessoas que usam dispositivos antigos que não são mais 
suportados por fornecedores, tornando-os um alvo atraente para 
criminosos cibernéticos. Essas ameaças também podem desenca-
dear um maior uso de redes privadas virtuais (VPN) por usuários 
mais conscientes a respeito de segurança”, complementa.

Previsão 3: A criptografi a continuará representando 

desafi os para a aplicação da lei

As preocupações com a privacidade dos dados, o crescente 
uso da nuvem, o aumento das violações de dados e a introdução 
do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) contri-
buirão para o surgimento da Criptografi a Ponta-a-Ponta (End 
to End Encryption - E2EE) como a maneira mais efi caz para 
as empresas que desejam proteger seus dados. Mas a E2EE 
também representará alguns desafi os para a aplicação da lei, 
uma vez que os criminosos continuam a usar esta técnica para 
espionagem e subversão.

“Ao avaliar o custo de qualquer solução de segurança, é impor-
taznte considerar o impacto fi nanceiro de sofrer um incidente 
de segurança. Após a entrada em vigor do Regulamento Geral 
de Proteção de Dados (GDPR), as organizações podem ser 
multadas em até 4% do seu volume global de negócios em caso 
de violação de dados – portanto o custo de qualquer solução 
deverá ser sempre observado em relação aos riscos envolvidos”, 
diz Braendle.

Previsões da Airbus CyberSecurity para 2018



Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, quarta-feira, 20 de dezembro de 2017

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.

lauralobato11.ll@gmail.com

Página 8

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

Esta quarta, é o terceiro dia da lunação. Desde a madrugada desta quarta, Saturno ingressa no signo de Capricórnio. 

Após um período de 29 anos, o planeta disciplinador retorna ao signo que é o regente para colocar tudo em ordem e trazer 

aprendizados importantes para nossas vidas. E todos tem muito o que aprender através da determinação e persistência 

que sempre leva ao sucesso. A parte da manhã deve ser mais agitada, com imprevistos e situações que não poderíamos 

prever. A tarde a Lua forma um aspecto negativo com Urano e fica fora de curso até ingressar em Aquário no início da 

madrugada de quinta-feira.
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Os objetivos que traçou devem ser 
perseguidos, usando o poder de 
comunicação e muita inspiração 
que o ajudará a sair do planejado e 
conseguir superar as difi culdades. 
Pode esperar um clima de procurar 
solucionar eventuais problemas pelo 
bem de todos. 85/485 – Vermelho.

A parte da manhã deve ser mais 
agitada, com imprevistos e situações 
que não poderíamos prever. Contará 
mais com a praticidade e a solidez 
na relação. Podem encontrar à noite 
soluções para problemas coletivos. 
Cuidado apenas com excesso de 
crítica. 89/189 – Azul.

Precisa considerar o foco dos in-
teresses e seguir o rumo que eles 
indicam. A Lua capricorniana faz 
agir de forma mais realista e resol-
ver tudo que necessite de esforço e 
determinação. Os desentendimen-
tos no fi nal do dia podem assumir 
proporções exageradas controle-se.  
32/732 – Verde.

Contatos que tenham alguma fi na-
lidade podem ser bem-sucedidos 
pelo bom aspecto planetário deste 
começo de ano. Ajude alguém que 
precise de apoio e terá depois o 
retorno esperado quando necessitar 
de ajuda. Dedique a sua atenção à 
saúde e mantenha a rotina social. 
23/323 – branco.

Nem sempre tudo acontece como 
planejado, às vezes é preciso mudar 
algo de última hora. Sem se comuni-
car pode sofrer pequenos obstáculos 
e difi culdade de compreensão. Os 
resultados nos contatos têm que ter 
fi nalidade pratica, ou será melhor 
evitá-los. 92/692 – Amarelo.

Momento perigoso em assuntos pes-
soais que devem ser resolvidos com 
calma e com o uso da intuição para 
não errar. À tarde e à noite quebre 
a rotina. Aproveite para manifestar 
um sentimento de responsabilidade 
e segurança nos vínculos afetivos. 
78/578 – Verde.

Um forte poder de atração por 
alguém especial pode levá-lo a agir 
sem pensar bem e arrepender-se mais 
tarde pelas atitudes que tomar. O 
melhor é priorizar as obrigações de 
forma realista e determinada. Será 
mais fácil conseguir o que deseja se 
acreditar mais. 56/556 – Bege. 

Precisa agir para aumentar seus 
lucros imediatamente neste novo 
ano que vem ai. A tarde a Lua forma 
um aspecto negativo com Urano e 
fi ca fora de curso até ingressar em 
Aquário no início da madrugada de 
quinta-feira. No fi nal do dia será 
bom para sair e encontrar pessoas. 
67/467 – Cinza.

Com o Sol indo esta semana para 
seu signo, seja prático e terá so-
luções com a ajuda das pessoas 
mais próximas, amigos e familiares. 
Faça viagens e mantenha contato 
importante no trabalho que ajudará 
a melhorar sua condição fi nanceira. 
Cuide melhor de sua saúde neste 
começo de ano. 56/356 – Cinza.

Retome antigos projetos ou comece 
o que já esteja sendo preparado, 
depois que passar o aniversário. 
Até lá mantenha a rotina e evite 
atitudes impensadas e o mau humor 
nas relações. Precisa se animar e 
preparar algo para ser colocado em 
ação e obter sucesso. 09/309 – Azul.

Evite qualquer mal-entendido 
junto de amigos e familiares. Seja 
discreto ao falar o que pensa, pois, 
as palavras poderão ser mal inter-
pretadas pelas demais pessoas nesta 
metade de semana. A Lua e Saturno 
em Capricórnio neste fi nal de ano 
dá a sensação do dever cumprido. 
57/457 – Branco. 

Ótima metade de semana para de-
dicar-se a vida amorosa e a relação 
sexual. A Lua Nova facilita enxergar 
o todo e resolver situações de forma 
pratica e direta, já que o clima de co-
meço de ano tende a ser de alto astral. 
Deve trabalhar a autossufi ciência e o 
autocontrole.   22/522 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 20 de Dezembro de 2017. Dia de Santa Inês, Santa Júlia 
de La Rena, São Teófi lo, São Macário, São Zeferino, São Tolomeu, São 
Domingos de Silos, e Dia do Anjo Nemamiah, cuja virtude é a saúde. 
Dia da Bondade e Dia do Mecânico. Hoje faz aniversário o ator, 
diretor, roteirista e autor de telenovelas Silvio de Abreu que faz 75 
anos, cantora, atriz, jornalista e apresentadora Gigliola Cinquetti que 
nasceu em 1947, a cantora Anita Baker que nasceu em 1957 e o cantor 
Pedro Abrunhosa que chega aos 57 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste grau é criativo e versátil, mas com difi -
culdade para defi nir seus objetivos. A sua ambição e determinação o 
ajudam a descobrir sua identidade. Possuidor de jovialidade é muito 
positivo e espirituoso, tem aversão à rotina, seu espírito é inquieto. 
Gosta muito de viagens, aventuras e novidades. Precisa sempre 
do novo, o inédito e excitante. As coisas rotineiras sempre fi cam 
em segundo plano. Alcança destaque pela bravura e competência, 
suportando o cansaço com coragem. No lado negativo é indefeso, 
fraco e traidor.

Dicionário dos sonhos
POMBO - Voando, felicidade no amor. Um pombal, 
progresso. Ouvi-lo arrulhando, ansiedade em angustia. 
Branco, casamento. Preto, luto. Pousando em quem 
sonha, sorte no jogo. À sua volta, novos amigos. Mortos, 
enfermidade em família, nascendo é gravidez. Come-lo, 
rompimento. Números da sorte: 07, 10, 14, 39 e 48.

Simpatias que funcionam
Simpatia do arroz PARA PROSPERIDADE EM 

2018: No dia 31 de dezembro, pegue um punhado de 
arroz cru e espalhe pelo canto de sua casa. Enquanto 
isso, mentalize muita prosperidade para você e sua 
família. Assim, a energia da sua casa irá passar a cap-
turar a positividade desse momento. É necessário que 
somente no dia dos Reis, 6 de janeiro, você recolha 
todos esses grãos e os jogue no jardim, ou na área 
em frente a sua casa.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Local de
pesquisas

em
escolas

(?) de
Sabugosa, 
persona-
gem (Lit.)

Branco,
em

francês

Vaso
sanguíneo

como a
carótida 

Movimento
essencial 
à manobra
de carros

Poeta que
teve Bea-
triz como

musa

Letra do
escudo do
Guarani

(fut.)

"Nacional",
em PNB
(Econ.)

"Cantil"
rústico
feito de

pele

Empenho
exigido do

atleta
(fig.) 

(?) Gue-
des, apre-
sentador

de TV

Bebida
popular
entre os
cubanos

Feitio da
trajetória
do cavalo
no xadrez

Filtro do
sistema
urinário
(Anat.)

Arte do
Bolshoi de
Joinville

(SC)

Fita, em
inglês

Traje feminino de banho que
ficou famoso na década de 1960

Apêndice próprio 
dos ruminantes

(?) Salgado: fundou 
o partido Ação Inte-
gralista Brasileira

Abrigo de esquimós

Engodo 
de pesca

Sua capital
é Tirana

Interrom-
po o mo-
vimento
Corrupto

Escritor de "Viagem
ao Redor da Lua" 

Capital Brasileira do
(?): Apucarana (PR)

Tonelada,
em inglês

Vedar
(panela)

Região do
centro do
Rio onde
ocorreu
chacina

de meno-
res em
1993 

Cláudia 
(?), atriz 

Habilitada

Intenção
do título
"honoris
causa"

Celeiro,
em inglês

Dar
segui-

mento ao
que se in-
terrompeu

Local de
filmagens
Dígrafo de
"rombo"

Topo, em
inglês
Contar
lorota

"Mamma (?)!",
interjeição italiana

"Parece que foi (?)",
frase saudosista

3/mia — set — ton — top. 4/barn — tape. 5/blanc — dante. 10/candelária.
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
Circo de Bonecos

Circo de Bonecos, pela 
companhia do mesmo nome, 
conta a história de dois amigos 
que decidem brincar na sala 
de visita recriando o mundo 
maravilhoso do circo dentro 
do universo das fantasias e 
brincadeiras infantis. As brin-
cadeiras e atividades infantis 
se transformam em números 
circenses e em divertidas e 

emocionantes trapalhadas 
entre os dois amigos desco-
brindo que a magia do circo 
pode estar contida no simples 
ato de brincar. Com Claudio 
Saltini, Sandro Gattone e Na-
talia Kesper.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Ade-
lino, 1000, Belém, tel. 2076-9700. Sábados 
e domingos às 12h, (Exceto dia 24/12). 
Entrada franca. Até 30/12.

Os Paralamas 
do Sucesso 

Após oito anos sem um disco 
de inéditas, Os Paralamas do 
Sucesso lançou “Sinais do Sim”, 
13° disco da carreira, que chegou 
às lojas em CD pela Universal 
Music. Tornando o lançamento 
ainda mais especial, a Polysom 
leva as prateleiras a sua versão em 
vinil. O disco foi gravado no Rio de 
Janeiro e mixado em Los Angeles 
pelo produtor Mario Caldato Jr.. 
Nele estão 11 músicas, sendo 
sete delas de autoria de Herbert 
Vianna (voz e guitarra), Bi Ribeiro 
(baixo) e João Barone (bateria). 
Herbert assina sozinho “Blow The 
Wind”. Outros compositores que 
colaboram com o disco são Nando 
Reis (“Não Posso Mais”), o músico 
argentino Gustavo Adrián Cerati 
(“Cuando Pase el Temblor”), e a 
rapper portuguesa Capicua com 
João Ruas (“Medo do Medo”).

Falar de sogra já sugere piadas, cenas engraçadas 
ou situações hilárias, imagine uma comédia, onde o 
Fantasma da Sogra volta para se vingar do Genro? 
Pois esta comédia, muito mais hilária do que uma 
simples piada “de sogra” mostra o que aconteceu a 
um Genro safado, que passou a vida tapeando a sogra, 
se apoderando dos seus pertences e usando a fi lha da 
própria como chantagem e interesses para aumentar 
a sua fortuna. Após festejar a morte da mãe da sua 
“querida esposa”, ele não tem outro objetivo a não 
ser colocar a mão na herança que a pobre deixou na 
peça “O Fantasma da Minha Sogra” com estreia no 
próximo dia 05/01. Morreríamos de pena se a estória 
acabasse assim. Mas ela volta em forma de fantasma 
para se vingar e ainda, usa a coitada da empregada que 
é uma sensitiva de quinta categoria para intervir neste 
plano. Com Ronaldo Ciambroni, Rodrigo Nascimento, 
Eduardo Guimarães, Cris Ciambroni, Magda Mieli e 
Wellington Firminio.

Serviço: Teatro Bibi Ferreira, Av. Brigadeiro Luis Antônio, 931, Bela 
Vista, tel. 3105-3129. Sextas às 23h e sábados às 22h30. Ingressos: R$ 60 e 
R$ 70. Até 02/04.

Nota
A Deck disponibiliza em todas 

as plataformas digitais um EP com 
algumas canções da trilha sonora 
do fi lme “Fala Sério, Mãe”. Nela 
estão quatro músicas, sendo duas 
inéditas: “Fala Sério, Mãe!” e “Fala 
Sério”, ambas interpretadas pelas 
protagonistas, Ingrid Guimarães 
e Larissa Manoela. A estrela teen 
também canta sozinha uma versão 
para o sucesso “20 e Poucos Anos” 
(Fábio Jr.) e divide os vocais com 
o ator e cantor João Guilherme na 
releitura de “Coisa Linda” (Tiago 
Iorc / Leo Fressato).O longa é 
baseado no livro homônimo de 
Thalita Rebouças e aborda as 
mudanças na relação entre mãe 
e fi lha, desde a infância até o 
início da vida adulta. A estreia 
nos cinemas será no dia 28 de 
dezembro. Para ouvir, acesse: 
(https://VariosArtistas.lnk.to/
FalaSerioMaeEpPR). 

Seguem tocando nas ruas, 
em teatros e festivais por 
todo o Brasil.“Twang” 

e “Le Bateau”, do primeiro 
disco, foram escolhidas para 
compor as trilhas dos fi lmes “O 
Concurso” e “Meu Passado me 
Condena II”, respectivamente. 
A banda também foi responsá-
vel pela trilha da série exibida 
pela GNT, “Lili, a Ex”. Em 2015 
foram indicados na categoria 
de “melhor grupo popular” do 
26o Prêmio da Música Brasi-
leira. No dia 21/12, Hammond 
Grooves, uma banda de jazz 
dedicada aos grandes nomes 
e tradições do Órgão Ham-
mond. Neste clássico formato 
do Jazz Organ Trio (composto 
por órgão Hammond, guitarra 
e bateria) os caras do Ham-
mond Grooves transcendem 
o próprio espectro e juntam 
ao seu jazz autoral infl uências 
brasileiras e de estilos como 
o Blues e o Rock. Já no dia 
22/12, Thiago Espirito Santo 
reconhecido como um dos 

Mustache e os Apaches
Mustache e os Apaches (dia 20), reúne cinco músicos inspirados pelas jugbands norte-americanas e 
pela música latino-americana, iniciaram a carreira apresentando‐se nas ruas de São Paulo e logo se 
destacaram por transformar qualquer lugar da cidade em um espaço para shows

mais versáteis e originais contra-
baixistas do mundo agora, numa 
fase mais madura da carreira 
une todas as suas infl uências, 
do samba ao jazz, do bolero ao 
forró, e apresenta uma sonorida-
de de sotaques diversos aliados 
à uma execução cuidadosa e à 
atenção aos detalhes. No último 
dia (23/12), Mauricio Gasperini 

apresenta o projeto eletroa-
cústico intitulado “Viagem do 
Som”, ao lado do irmão Mauro 
Gasperini. Maurício e Mauro são 
ex-integrantes da banda Rádio 
Táxi, umas das pioneiras dos 
anos 80. Maurício foi o vocalista 
e Mauro tocava baixo, teclados 
e vocais. No show cantam seus 
maiores hits como Eva, Garota 

Dourada, Um Amor de Verão, 
Coisas de Casal e também su-
cessos de Tim Maia, Guilherme 
Arantes, Kleiton e Kledir, Para-
lamas do Sucesso, Lulu Santos, 
Sá e Guarabyra, Legião Urbana, 
14 Bis entre outros.

Serviço: Teatro Opus (Shopping Villa
-Lobos), De hoje (20) a sábado (23) às 18h. 
Entrada franca.

Mustache e os Apaches
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Estreia

Novo começo
Neste dia da sua vida querido amigo(a),acredito que Deus quer que 
voce saiba... “Que voce apenas começou a descobrir a sua Magnifi cência 
“..... Este período de sua vida marca um Novo Começo. Você pode 
sentir isso. E você apenas começou a conhecer o tesouro e a glória 
que Você é. E você apenas começou a fazer sua Real e Duradoura 
Contribuição. Então, caminhe neste dia com entusiasmo e prazer! 
Vá agora e dê seu presente. Estamos todos esperando por você. E 
precisamos da maravilha de Quem Você É.
Amor, seu amigo.

Neale Donald Walsch

Magia
da 

brincadeira
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JOSÉ REGINALDO FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão mo-
torista, nascido em Ibitiranga-Carnaiba, PE, no dia (25/10/1961), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Moacy Inacio Ferreira e de Maria Nunes Farias. A preten-
dente: DIENA MAKI MIBE, estado civil divorciada, profi ssão aposentada, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (21/05/1965), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Shoichi Mibe e de Toyoko Mibe.

O pretendente: MAURICIO DOS SANTOS NASCIMENTO, estado civil divorciado, pro-
fi ssão lider de vendas, nascido em Guarulhos, SP, no dia (30/05/1976), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Humberto Pinto Nascimento e de Marinalva dos 
Santos Pinto. A pretendente: KATIA COSTA BRASILEIRO LAVRADOR, estado civil 
divorciada, profi ssão assistente de markering, nascida em São Caetano do Sul, SP, 
no dia (08/11/1987), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Urbano Santos 
Lavrador e de Marcia Costa Brasileiro Lavrador.

O pretendente: DOUGLAS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (12/03/1984), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Ladir Sebastiana da Silva Lima. A pretendente: MARLI REGIANE DOS SANTOS, es-
tado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Guarulhos, SP, no dia (29/09/1981), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Sergio dos Santos Filho e de 
Iramildis Maria dos Santos.

O pretendente: BRUNO HENRIQUE BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão balco-
nista, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/12/1992), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Rosangela Maria Barbosa. A pretendente: THAINARA VASCONCE-
LOS PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão telefonista, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (08/05/1997), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Nilton Lopes 
Pereira e de Maria da Conceição Abreu Vasconcelos.

O pretendente: RAFAEL FIGUEREDO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão au-
tônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/11/1990), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Ferreira e de Sueli de Figueredo. A pretendente: VA-
NESSA ROSA PAULINO, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (19/01/1988), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João 
Batista Paulino e de Lindalva Rosa Paulino.

O pretendente: DANIEL NOVAES DE OLIVEIRA FERNANDES DA SILVA, estado civil 
solteiro, profi ssão cabelereiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/06/1990), residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Fernandes da Silva e de Maria 
Darque Novaes de Oliveira. A pretendente: JESSICA ARARUNA PIMENTA, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/03/1993), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Cinoelzo Pimenta e de Elvira Fer-
reira Araruna Pimenta.

O pretendente: ALCIDES MARQUES DE SOUZA JÚNIOR, estado civil solteiro, pro-
fi ssão pedreiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/05/1971), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Alcides Marques de Souza e de Anete Marques de 
Souza. A pretendente: FLÁVIA TEIXEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi s-
são do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/08/1989), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Marcos Irineu dos Santos e de Isabel Cristina da 
Silva Teixeira.

O pretendente: ALEXSANDRO DA SILVA QUEIROZ, estado civil divorciado, profi ssão 
auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/10/1975), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marivaldo Cardoso de Queiroz e de Dirce da 
Silva Queiroz. A pretendente: MARIA ELIANE DA ROCHA MAGALHÃES, estado civil 
divorciada, profi ssão promotora, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/05/1985), resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valter Anastacio Magalhães e de Eliane 
Miguel da Rocha.

O pretendente: VINICIUS MAGALHÃES MIRANDA, estado civil solteiro, profi ssão au-
tônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/11/1991), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Edenilson Miranda e de Elaine Magalhães. A pretendente: GEISSY 
MORAES MADRUGA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (19/11/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Samuel 
Francisco Madruga e de Paula Moraes.

O pretendente: LUIZ VINICIUS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (25/02/1997), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Luiz Luciolo Silva e de Maria Cristina da Silva. A pretendente: ANA MARIA FERREI-
RA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Sertania, PE, no 
dia (08/09/1996), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio de 
Lima e de Marly Ferreira de Lima.

O pretendente: ALEXANDRE ANDRE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/07/1994), residente e domiciliado em 
Guarulhos, SP, fi lho de Mario Andre dos Santos e de Marineide Santos Silva. A preten-
dente: MÔNICA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão recepcionista, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (10/07/1984), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio dos Santos e de Marizete Mauricio dos Santos.

O pretendente: GUILHERME ARLOY VIEIRA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão pu-
blicitário, nascido em Rio de Janeiro, RJ, no dia (26/03/1962), residente e domiciliado 
em Mogi das Cruzes, SP, fi lho de Guilherme Arloy Vieira e de Dulcinéa de Castro Vieira. 
A pretendente: SANDRA SALAROLLI DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão 
aposentada, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/09/1960), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de João Alves de Souza e de Odila Salarolli de Souza.

O pretendente: JEFFERSON PLACIDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/09/1997), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Valmir dos Santos e de Maria Verônica dos Santos. A preten-
dente: ELIANA ALMEIDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Jequie, BA, no dia (21/09/1998), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Almeida dos Santos e de Ana Maria Pereira dos Santos.

O pretendente: NICOLLA DONNANTUONI NETO, estado civil divorciado, profi ssão guar-
da de portaria, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/01/1963), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Carmine Donnantuoni e de Carmela Donnantuoni. A pretendente: 
ELIZETE BEZERRA DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, profi ssão passadeira, 
nascida em Pesqueira, PE, no dia (19/08/1966), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Viterbo Cordeiro do Nascimento e de Severina Bezerra do Nascimento.

O pretendente: JHONY VICTOR SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão montador de 
autos, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/05/1985), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Valdivino Severino de Sousa e de Maria Aparecida Vieira. A preten-
dente: CAMILA SILVA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão analista de treina-
mento, nascida em Santo André, SP, no dia (20/06/1984), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Afonso Jose de Almeida e de Zelia Silva de Almeida.

O pretendente: PAULO SERGIO AQUINO DE SANTANA, estado civil divorciado, profi s-
são comerciante, nascido em Umari, CE, no dia (10/07/1968), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Severino Jose de Aquino e de Francisca Maria Aquino de Santana. 
A pretendente: RAQUEL CARVALHO DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de enfermagem, nascida em Central, BA, no dia (05/02/1973), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Valdemar Soares de Souza e de Gildete Carvalho de Souza.

O pretendente: LUCAS NEVES TOSINI, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (08/07/1993), residente e domiciliado em São Caetano do 
Sul, SP, fi lho de Marcos José Tosini e de Sueli Regina das Neves Tosini. A pretendente: 
BRUNNA DE SOUZA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (26/03/1996), residente e domiciliada em SP, fi lha de Pascoal 
Rodrigues de Oliveira e de Marlene Alves de Souza Oliveira.

O pretendente: PEDRO GILBERTO CASTRO OLIVETTO, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/12/1993), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Roberto Gonçalves Olivetto e de Ainailde Pereira de Castro Oli-
vetto. A pretendente: KALINE SOARES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão aux.
adminstrativo, nascida em Guarulhos, SP, no dia (02/12/1993), residente e domiciliada 
em Guarulhos, SP, fi lha de Sivaldo Soares dos Santos e de Idaelia Gonçalves de Souza.

O pretendente: CARLOS JOSÉ SOARES PAULO, estado civil solteiro, profi ssão pe-
dreiro, nascido em Nova Lima, MG, no dia (13/05/1969), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de João Soares de Paulo e de Onivel das Mercês Paulo. A pretendente: 
SÔNIA APARECIDA TOBIAS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ban-
deirantes, PR, no dia (26/04/1964), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Antônio Tobias e de Benedita Adão Tobias.

O pretendente: ANDREONE LIMA DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Sede-Pres. Jânio Quadros, BA, no dia (11/08/1985), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Olinto Uilson da Rocha e de Ionia Lima da Rocha. A preten-
dente: LEIDIANE TEIXEIRA SOARES, estado civil solteira, profi ssão supervisora de call 
center, nascida em Vitoria da Conquista, BA, no dia (19/08/1988), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Denilson Farias Soares e de Brasilina de Lima Teixeira.

O pretendente: MARIVALDO FRANCISCO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão motorista, nascido em Andaraí, BA, no dia (09/07/1971), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Marinho Francisco da Silva e de Anesia Alves da Silva. A 
pretendente: TÂNIA MARIA PEREIRA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão apo-
sentada, nascida em Aracoiaba, CE, no dia (06/11/1969), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de José Alves de Sousa e de Maria Elisa Pereira de Sousa.

O pretendente: VALDECIR SALGADO, estado civil divorciado, profi ssão agente de se-
gurança, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/11/1965), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Marques Salgado e de Lourdes Salgado. A pretendente: MARIA 
APARECIDA NASCIMENTO SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Juazeiro, BA, no dia (28/06/1996), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Luiz do Nascimento e de Maria Da Penha Clotilde dos Santos.

O pretendente: MARCELO LIMA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (30/05/1971), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Antonio Lima da Silva e de Maria Marques da Silva. A pretendente: SALO-
MÃO DOS SANTOS DUARTE, estado civil solteira, profi ssão supervisor de desenvolvi-
mento, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/03/1980), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Helio Duarte e de Zuleide dos Santos Duarte.

O pretendente: CESAR OLIVEIRA FREIRE, estado civil divorciado, profi ssão aeropor-
toario, nascido em Vitoria, ES, no dia (23/02/1967), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Custodio Nunes Freire e de Arlinda Oliveira Freire. A pretendente: 
MARISA BEZERRA DE CARVALHO, estado civil divorciada, profi ssão professora, nas-
cida em São Paulo, SP, no dia (18/12/1966), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Jose Bezerra de Carvalho e de Maria do Socorro Ferreira de Carvalho.

O pretendente: WESLLEY RAMOS DA SILVA ALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
balconista, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/06/1991), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Wagner da Silva Alves e de Vera Lucia Mendes Ramos da Silva 
Alves. A pretendente: BRUNA CORREIA MAIA, estado civil solteira, profi ssão analista 
contabil, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/01/1993), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Carlos Ivan Correia Maia e de Suely da Silva Maia.

O pretendente: EDUARDO GALIONE, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (02/10/1979), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Neusa Galione. A pretendente: PRISCILA FREITAS CIRICO, estado civil soltei-
ra, profi ssão farmaceutica, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/09/1982), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Wilson Roberto Corico e de Aparecida Paula 
de Freitas Cirico.

O pretendente: EDMILSON DA SILVA SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/11/1976), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de João Dias Matos de Souza e de Maria das Graças Silva Souza. A preten-
dente: KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA TURUBIA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (12/11/1990), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Benedito Turubia e de Maria de Fatima de Oliveira Turubia.

O pretendente: WENDEL NASCIMENTO BENICIO, estado civil solteiro, profi ssão fren-
tista, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/03/1996), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Cicero Wellington de Figueiredo Benicio e de Ana Maria do Nasci-
mento Benicio. A pretendente: KARINA DOS SANTOS NASCIMENTO, estado civil sol-
teira, profi ssão orientadora, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/07/1993), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Roberto Rodrigues do Nascimento e de Jeneilde 
Maria dos Santos.

O pretendente: RODRIGO TEIXEIRA RISSATO, estado civil solteiro, profi ssão publici-
tario, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/05/1989), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Marco Antonio Rissato e de Adelaide Bispo Teixeira. A pretendente: 
WANIA MARIA DE SOUTO, estado civil solteira, profi ssão aux.administrativo, nascida 
em Cabo, PE, no dia (20/11/1990), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Severino Pinto de Souto e de Dulcinalva Maria Batista.

O pretendente: CLAUDINEI DA SILVA RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão pedrei-
ro, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/02/1972), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Wilson de Souza Ribeiro e de Lucia da Silva Ribeiro. A pretendente: 
JULIANA FRANCISCA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de servi-
ços gerais, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/04/1977), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Anisio Francisco de Oliveira e de Anisia dos Santos de Oliveira.

O pretendente: FLAVIO DIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão inspetor de 
qualidade, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (08/12/1981), residente e 
domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Antonio Dias da Silva e de Marina 
Ferreira da Silva. A pretendente: ELISANGELA BENTO DE SOUZA, estado civil soltei-
ra, profi ssão assistente administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/12/1981), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Alfredo Bento de Souza e de Jovina 
Pereira de Souza.

O pretendente: KAIQUE SOARES DOS SANTOS BARBOSA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão assistente tecnico, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/04/1997), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Rogerio dos Santos Barbosa e de Cristiane So-
ares da Silva. A pretendente: EVELYN DOS SANTOS MATOS, estado civil solteira, pro-
fi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/01/1999), residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, fi lha de Joelton de Novaes Matos e de Regiane Maria dos Santos.

O pretendente: JEFFERSON GALVÃO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ser-
vente de pedreiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/02/1991), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Vicente da Silva e de Marina Galvão de Souza. 
A pretendente: BRUNA RODRIGUES DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão aux.
limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/08/1988), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Rita Rodrigues de Jesus.

O pretendente: RAPHAEL PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão con-
tador, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/07/1985), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Alves da Silva Sobrinho e de Maria José Pereira da Silva. 
A pretendente: DANIELE DAMASCENO DE MORAIS, estado civil solteira, profi ssão 
assistente administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/10/1985), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Manoel Damasceno de Morais e de Maria de 
Jesus Morais.

O pretendente: JEFFERSON MEDEIROS DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/09/1983), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Albeny Camilo de Almeida e de Marcia Eliane Medeiros de Al-
meida. A pretendente: MICHELE CARVALHO ROCHA, estado civil solteira, profi ssão 
monitora de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/04/1992), residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, fi lha de Benedito Carlos Rocha e de Selma Beatriz Carvalho 
Brito Rocha.

O pretendente: ANTONIO CARLOS IWASHITA, estado civil divorciado, profi ssão mo-
torista, nascido em Suzano, SP, no dia (24/02/1969), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de João Iwashita e de Joanete Lopes de Oliveira. A pretendente: CLAU-
DIA MORAIS DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão pedagoga, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (26/05/1973), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Ferreira de Oliveira e de Marlene Morais de Oliveira.

O pretendente: SIDNEI DA ROCHA SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão es-
tampador, nascido em Presidente Janio Quadros, BA, no dia (30/05/1974), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Jose dos Santos e de Maria da Rocha 
Santos. A pretendente: PATRICIA BARBOSA SANTOS SOUZA, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/06/1973), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Everaldo Santos Souza e de Valdeci Barbosa de Jesus.

O pretendente: PAULO CÉSAR DA SILVA GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/10/1987), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Adélio de Souza Gonçalves e de Rosangela Josefa da Silva 
Gonçalves. A pretendente: JANAINA FELIZARDO DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão demonstradora de produtos, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/11/1987), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisca Felizardo da Silva Guedes.

O pretendente: FELIPE APARECIDO FELIX DE FREITAS, estado civil solteiro, profi s-
são autônomo, nascido em Guarulhos, SP, no dia (09/02/2001), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Simone Felix de Freitas. A pretendente: MAYARA FERREI-
RA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (08/10/2000), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Boaventura Ferreira 
dos Santos e de Odete dos Santos Gomes.

O pretendente: ERIC GOMES SILVA, estado civil solteiro, profi ssão jogador futebol, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/07/1988), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Jose Carlos da Silva e de Marinalva Gomes Silva. A pretendente: MONIQUE 
GALVÃO DIAS, estado civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (17/04/1990), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Evandro Galvão 
Dias e de Adriana Braga dos Santos Dias.

O pretendente: FELIPE DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão policial 
militar, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/05/1986), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Jessé José do Nascimento e de Glemiria Jonas do Nascimento. A 
pretendente: JASCICLEIDE DOS SANTOS FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
costureira, nascida em Mirangaba, BA, no dia (01/01/1980), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Floriano Manoel Ferreira e de Natalice dos Santos Ferreira.

O pretendente: DAVID NUNES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão autô-
nomo, nascido em Ibipeba, BA, no dia (25/01/1972), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Gilberto Manoel Nunes e de Julia Gomes Santos. A pretendente: RO-
SINEIDE TEREZINHA DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nasci-
da em Monte Santo, BA, no dia (10/07/1971), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Wilson Reginaldo de Andrade e de Terezinha Andrade.
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: LUCAS NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
tatuador, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/07/1994, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luis Carlos da Silva e de Lucy Gleyde 
Nascimento Santos. A pretendente: SHIRLEY DE SOUSA LEAL, estado civil solteira, 
profissão ajudante geral, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/12/1989, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Messias Leal e de 
Zilda Sousa Leal.

O pretendente: ROBERTO MARTINS VARGAS, estado civil divorciado, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/07/1964, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Raul Pinto Vargas e de Maria de Lourdes 
Martins Vargas. A pretendente: ANDREA CECOTTO VARGAS, estado civil divorciada, 
profi ssão educadora física, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/05/1975, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Vargas e de Maria 
Luiza Cecotto Vargas.

O pretendente: BRUNO ALVES PERSON, estado civil solteiro, profi ssão agente de 
correios, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/06/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nirval Person e de Maria Elizabeth Alves 
Person. A pretendente: TATIANA KRAKI INGA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/04/1981, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Braulio Santos e de Hulla Potira 
Kraki Inga Santos.

O pretendente: WANDERSON TIBURCIO EVANGELISTA, estado civil solteiro, profi ssão 
coordenador de segurança, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/07/1980, residente e 
domiciliado no Jardim Damasceno, São Paulo - SP, fi lho de Lucimar Charles Evangelista 
e de Maria Aparecida Tiburcio. A pretendente: CLARISSE LAUREANO COUTO, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de classe, nascida em Bragança Paulista - SP, no dia 
19/05/1983, residente e domiciliada em Água Rasa, São Paulo - SP, fi lha de Oriede Couto 
e de Maria Rosalina Laureano Couto.

O pretendente: RODRIGO DEL VECHIO KOIKE, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/08/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Takechiro Koike e de Cassia Del Vechio Koike. 
A pretendente: JANAINA DIPOLD, estado civil divorciada, profi ssão pedagoga, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 13/01/1978, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha 
de João Carlos Dipold e de Maria de Lurdes Parada Dipold.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
I  V  M  - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RODRIGO SOARES PARRA FELICISSIMO, estado civil solteiro, profi ssão 
manobrista, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/12/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manuel Parra Felicissimo e de Magnolia Maria Soares. 
A pretendente: CHIRLE CATILÇA FERREIRA MELO, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar de armazem, nascida em João da Ponte - MG, no dia 02/11/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Faustino Neto Teixeira de Melo e 
de Maria Dilça Ferreira de Melo.

O pretendente: RAFAEL GONÇALVES RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão empresá-
rio, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/11/1988, residente e domiciliado nesta Capital 
- SP, fi lho de Sérgio Gonçalves Ribeiro e de Nilza Maria da Silva. A pretendente: KELLY 
CRISTINE COSTA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão bióloga, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 06/10/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jorge Aparecido de Souza e de Margarida Costa de Souza.

O pretendente: ESDRAS VASCONCELOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão servidor 
público, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/10/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista Silva e de Eliana de Vasconcelos Silva. A 
pretendente: MARIA MIRIVAM ROCHA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão maquiado-
ra, nascida em Pedreiro - CE, no dia 21/10/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Francisco das Chagas de Lima e de Maria Rocha de Aquino.

O pretendente: FABRICIO RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão estudante, nascido 
em Sorocaba - SP, no dia 12/02/1999, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Viviane Rodrigues. A pretendente: LETÍCIA SOUZA DO NASCIMENTO, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de estoque, nascida em São Paulo - SP, no dia 
26/10/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcelo 
Silva do Nascimento e de Claudia Aparecida Martins de Souza.

O pretendente: FELIPE SILABI FROHLICKI, estado civil solteiro, profi ssão técnico em 
informática, nascido em Mauá - SP, no dia 11/09/1987, residente e domiciliado em Mauá - 
SP, fi lho de Orlando Frohlicki Junior e de Maria de Fatima Silabi Frohlicki. A pretendente: 
KAMILA ARAUJO DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 07/01/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Eliezio Silva Costa e de Lucinete Nita de Araujo.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: WILLIAM RENIERI, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em Serra Azul - SP, no dia 14/07/1976, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Nivaldo Renieri e de Lourdes Gomes da Costa Renieri. A 
convivente: CLAUDIA ISABEL CORDEIRO ALMEIDA RENIERI, estado civil divorciada, 
profi ssão consultora fi nanceira, nascida em Pedra - PE, no dia 01/01/1976, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino Almeida Siqueira e de 
Maria Selma Cordeiro de Almeida. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União 
Estável em Casamento.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DENILSON DA SILVA MARQUES REIS, profi ssão: contador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 16/10/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Carlos Marques Reis e de Elizabeth da 
Silva Marques Reis. A pretendente: ANDREIA DE ARAUJO OSTAPENKO, profi ssão: 
barbeira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde - SP, data-nas-
cimento: 06/09/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Alexandre 
Ostapenko e de Maria das Candeias Pinheiro de Araujo Ostapenko.

O pretendente: FABIO PAULINO FELIX, profi ssão: corretor de seguros, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, data-nascimento: 03/08/1991, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Claudemir Felix e de Lindalva 
Paulino Agostinho. A pretendente: BRUNA PETRI, profi ssão: corretora de seguros, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro - SP, data-nascimento: 
13/03/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ronaldo Petri e de 
Leidimar Rodrigues Petri.

O pretendente: JOÃO PAULO DE SOUZA LOURENÇO, profi ssão: ator, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 20/06/1991, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Flavia de Souza Lourenço. A pre-
tendente: HARYME VIANA ALVES, profi ssão: atriz, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital - SP, data-nascimento: 19/08/1990, residente e domiciliada nesta Capital 
- SP, fi lha de Sergio Lopes Alves e de Silvia Maria Viana Lopes Alves.

O pretendente: MARCO AURELIO DONAIRE, profi ssão: administrador de empresas, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, data-nascimento: 
20/10/1971, residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Wilson Toneloto Donaire 
e de Maria do Carmo Donaire. A pretendente: FABIANA DE JESUS SOUZA, profi ssão: 
analista fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - 
SP, data-nascimento: 09/05/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Luiz Leotério de Souza e de Terezinha de Jesus Souza.

O pretendente: EDUARDO KONIGAMI MIYOSHI, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César - SP, data-nascimento: 
21/02/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Yoshio Miyoshi e de 
Mariza Miyoshi. A pretendente: THAIS VAZ DE MORAES, profi ssão: analista de RH, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 
27/09/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Americo de Moraes 
e de Rita de Cassia Vaz de Moraes.

O pretendente: BRUNO LUCAS DUARTE, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Icó - CE, data-nascimento: 07/10/1993, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de José Romão Duarte e de Fatima Lucas Duarte. A pretendente: 
ANDREZA VILLAPIANO ARRUDA, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalida-
de: nesta Capital, Vila Maria - SP, data-nascimento: 05/03/1994, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Aguinaldo Marano Arruda e de Cristina Villapiano Arruda.

O pretendente: LUIZ  ANGELO DORÉ, profi ssão: técnico de raio x, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Joaçaba - SC, data-nascimento: 12/10/1976, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Doré e de Loiri Doré. A pretendente: IRIS AGUIAR 
TREVISAN, profi ssão: técnica em enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Indianópolis - SP, data-nascimento: 09/10/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Luíz Carlos Trevisan e de Francisca Leonor Aguiar de Almeida.

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027249-29.2016. 
8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Antonio Marcelo Cunzolo Rimola, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GISELLY 
CRISPIM DE OLIVEIRA (CPF 370.884.178-63) que CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA FORMAÇÃO 
DE PROFISSIONAIS EM SAÚDE LTDA, lhe ajuizou uma ação de Execução para o recebimento de 
R$3.135,37 (Dez/2016), oriundos do instrumento de confissão de dívida vencido antecipadamente em 
25/02/2014, firmado entre as partes. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a sua 
CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou 
reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive 
custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais 
atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação, 
ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o 
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 12 de dezembro de 2017. 

5ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0032583-42.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) DEBORA DE SOUZA GONÇALVES, CPF 324.493.168-50 que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de Sentença, movida por AMC - Serviços Educacionais LTDA. 
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 12.771,94, 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 16 de novembro de 2017. 

1ª VC – Regional Sto. Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0016934-37.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
KATIA APARECIDA D’AMARO TRISTÃO, CPF 091.841.658-20, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, lhe 
ajuizou uma ação Monitória que foi julgada procedente, estando em fase de Cumprimento de 
Sentença, condenando-a ao pagamento de R$2.336,88 (atualizado até 27/09/2017). Estando a 
executada em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa 
de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, 
nos termos do art. 523 do NCPC. ADVERTÊNCIA: Terá a executada, independentemente de nova 
intimação, 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer impugnação. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

30ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0070707-
91.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Márcio Antonio Boscaro, na forma da Lei, etc., FAZ SABER a ANDRE CARNEIRO 
RIBEIRO, CPF. 356.372.748-19, que nos autos da ação Monitória, ora em fase de Cumprimento de 
Sentença, requerida por EST-EMPREENDIMENTOS E SUPORTES TEC. E EDUCACIONAIS LTDA, 
foi DETERMINADO a INTIMAÇÃO do executado por EDITAL para que efetue o pagamento de R$ 
15.005,52 (atualizado até 09/10/2017), no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de 
multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado 
de penhora e avaliação, nos termos dos Arts. 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDO, 
para, em 15 dias, a fluir após o prazo para pagamento, ofereça impugnação, independentemente de 
nova intimação (Art. 525 do NCPC). Será o presente afixado edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. 

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

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

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

FRANCISCO ALDO SANTO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Aracati, Estado do Ceará (CN:LV.A/002.FLS.176V-1° OFÍCIO DE ARACATI/CE), Aracati, 
CE no dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e setenta e cinco (25/12/1975), 
residente e domiciliado Rua Joana D'Arc, 749, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Car-
valho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Ribeiro da Silva e de Maria do 
Espírito Santo Silva. LEILA AGUIAR, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em Coração de Jesus, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/055.FLS.100V-CORAÇÃO DE 
JESUS/MG), Coração de Jesus, MG no dia dois de junho de mil novecentos e setenta e 
um (02/06/1971), residente e domiciliada Rua Joana D'Arc, 749, casa 01, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ciriaco Aguiar dos Reis e 
de Maria de Lourdes Aguiar.

SIDNEI LAZINHO TROVÃO, estado civil viúvo, profissão funcionário público, 
nascido em Poá, neste Estado, Poá, SP no dia dez de abril de mil novecentos e 
quarenta e oito (10/04/1948), residente e domiciliado Rua Andiratuba, 235, casa 
02, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Trovão Filho e de Lourdes Morau 
Trovão. MARIA IGNEZ MARIN, estado civil divorciada, profissão cuidadora, nas-
cida em Subdistrito Lapa, nesta Capital, São Paulo, SP no dia onze de agosto 
de mil novecentos e cinquenta e oito (11/08/1958), residente e domiciliada Rua 
Andiratuba, 235, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Orlando Marin e 
de Maria Benedita de Lima Marin.

GISMÁRIO SANTOS REIS, estado civil divorciado, profi ssão torneiro mecânico, nascido 
em Itororó, Estado da Bahia, Itororó, BA no dia vinte e dois de março de mil novecentos 
e sessenta e cinco (22/03/1965), residente e domiciliado Rua Flor do Campo, 148, Vila 
Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel da Silva Reis e de Dalila Alves dos 
Santos. MÁRCIA MENEZES DE ALVARENGA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em Guanhães, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/010.FLS.189-
FARIAS DE GUANHÃES/MG), Guanhães, MG no dia seis de julho de mil novecentos e 
oitenta e três (06/07/1983), residente e domiciliada Rua Pantanais do Mato Grosso, 329, 
Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Menezes de Alvarenga 
e de Maria José das Graças de Alvarenga.

VINÍCIUS JOSÉ MOREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de trans-
porte, nascido em Aurifl ama, neste Estado (CN:LV.A/022.FLS.040-AURIFLAMA/SP), 
Aurifl ama, SP no dia trinta e um de maio de mil novecentos e oitenta e três (31/05/1983), 
residente e domiciliado Rua Pedro de Labatut, 501, casa A, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Moreira da Silva e de Cleide Aparecida Miranda da Silva. 
JAQUELINE RODRIGUES LOPES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
cobrança, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/061.FLS.195-GUAIANASES/
SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(16/09/1989), residente e domiciliada Rua Pedro de Labatut, 501, casa A, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osmar Lopes da Silva e de Conceição Aparecida 
Ribeiro Rodrigues.

FRANCISCO CÉSAR REGINALDO FARIAS, estado civil divorciado, profi ssão ad-
vogado, nascido em Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná, Cruzeiro do Sul, PR no dia 
vinte e sete de novembro de mil novecentos e setenta e quatro (27/11/1974), residente 
e domiciliado Rua Carolina Fonseca, 315, bloco 03, apartamento 72, Vila Santana, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Reginaldo e de Dolores Batista Faria 
Reginaldo. KELLY CRISTINA FURUCHO FERNANDES, estado civil solteira, profi s-
são professora, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/038.FLS.126 ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia dez de abril de mil novecentos e setenta e nove (10/04/1979), 
residente e domiciliada Rua Carolina Fonseca, 315, bloco 03, apartamento 72, Vila 
Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lourival Fernandes e de Benedita 
Sizuko Furucho Fernandes.

WILLIAM AUGUSTO MACEDO DE CARLOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de escritório, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/254.FLS.022V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezesseis de julho de mil novecentos e noventa e seis (16/07/1996), 
residente e domiciliado Rua Catarina Lopes, 584, Vila Regina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Edivaldo Fernandes de Carlos e de Neuza Macedo das Neves 
de Carlos. TAMIRES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão recepcionista, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/290.FLS.099-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia doze de setembro de mil novecentos e noventa e sete (12/09/1997), residente 
e domiciliada Rua Nova Vida, 1603, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Carmelino Ferreira dos Santos e de Diva Maria 
dos Santos Silva.

REINAN DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em Gandu, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/008.FLS.095V-GANDU/BA), Gandu, BA no dia vinte e cinco 
de setembro de mil novecentos e setenta e sete (25/09/1977), residente e domiciliado 
Rua Arraial do Bonfi m, 55, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Artilio Inácio dos Santos e de Eurides Deolina dos Santos. REGIANE PAVAN, 
estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em Guaianases, nesta Capital 
(CN:LV.A/035.FLS.248 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de maio 
de mil novecentos e setenta e quatro (27/05/1974), residente e domiciliada Rua Arraial 
do Bonfi m, 55, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valentim 
Pavan e de Roseli Aparecida Pavan.

GUILHERME OCTAVIO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV.A/369.FLS.163V-1°-
SUBDISTRITO SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São Bernardo do Campo, SP no 
dia vinte e nove de outubro de mil novecentos e noventa (29/10/1990), residente e 
domiciliado Rua Nobreza, 46, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Roberto Aparecido de Oliveira e de Roseli de Oliveira. LIDIA 
FERNANDES HABENSCHUSS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia nove de junho de mil novecentos e oitenta 
e oito (09/06/1988), residente e domiciliada Rua Nobreza, 46, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vanderlei Habenschuss e de 
Odavia Fernandes de Moura.

JOSÉ DO CARMO GONÇALVES, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido em 
Manaus, Estado de Amazonas, Manaus, AM no dia nove de fevereiro de mil novecentos 
e trinta e sete (09/02/1937), residente e domiciliado Rua Lagoa Tai Grande, 868, casa 
1, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Abilio Gonçalves de Araújo e de Sebastiana 
do Carmo Gonçalves. ELIENE MARIA BISPO, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em Coaraci, Estado da Bahia, Coaraci, BA no dia nove de janeiro de mil 
novecentos e cinquenta e sete (09/01/1957), residente e domiciliada Rua Campinas do 
Sul, 110, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Martins Bispo e de 
Hildete Portela de Sousa.

GENILSON CRUZ DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão fiscal de obra, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A 181,FLS.156-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (24/02/1985), residente e domiciliado Rua Narciso das Neves, 16, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Orlando Cruz de 
Almeida e de Maria José da Cruz Almeida. PÂMELA RIBEIRO FERREIRA, estado 
civil divorciada, profissão nutricionista, nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta 
Capital, São Paulo, SP no dia trinta de março de mil novecentos e oitenta e sete 
(30/03/1987), residente e domiciliada Rua Narciso das Neves, 16, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Agnaldo Santos Ferreira e de 
Marisa Ribeiro Ferreira.

IRINEU HENRIQUES JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro civil, nascido 
em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/114.FLS.290-VILA PRUDENTE/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(21/12/1984), residente e domiciliado Rua Olho D'Água do Borges, 184, bloco 3, aparta-
mento 61, Vila Sílvia, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Irineu Henriques e de Deise 
Aparecida Belli Henriques. JULIANA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
administradora, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/092.FLS.
016V-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia trinta de setembro de mil novecentos e 
oitenta e oito (30/09/1988), residente e domiciliada Rua Itarumã, 16, Jardim Itapemirim, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson Lima dos Santos e de Rosana Aparecida 
da Silva dos Santos.

ARCUEL ALVES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão encanador industrial, 
nascido em Montalvania, Estado de Minas Gerais (CC:LV.B/024.FLS.023-SERRANA/SP), 
Montalvania, SP no dia trinta de agosto de mil novecentos e sessenta e seis (30/08/1966), 
residente e domiciliado Rua Baltazar Teles, 304, bloco B, apartamento 41, Conjunto Re-
sidencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lindolfo Alves dos Santos 
e de Edmunda Neres dos Santos. CRISTINA HELENA CORTEZ, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em Lucélia, neste Estado (CN:LV.A/035.FLS.018-LUCÉLIA/
SP), Lucélia, SP no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e sessenta e quatro 
(16/10/1964), residente e domiciliada Rua Baltazar Teles, 304, bloco B, apartamento 
41, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Cortez Berjas e de Maria José Onório Cortez.

ADAILSON PEREIRA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão técnico de telecom, 
nascido em Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/029.FLS.022-JABAQUARA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e setenta e nove 
(22/08/1979), residente e domiciliado Rua Serra do Ouro Branco, 10, casa A, Jardim 
Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pastora Pereira Nascimento. FERNAN-
DA MARQUES SILVA FERREIRA, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta de dezembro de mil novecentos e oitenta e 
nove (30/12/1989), residente e domiciliada Rua Edmundo de Paula Coelho, 279, Parque 
Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Fernando da Silva e de Marcemilia 
Marques da Cruz Silva.

WILLIAN TRINDADE DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV-A-210,FLS.15V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e noventa e oito (24/09/1998), residente 
e domiciliado Rua Floresta Amazônica, 12, Conjunto Habitacional Fazenda do Carmo, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de José Edson de Souza e de Maria Silva Trindade. 
STEFANY OLIVEIRA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV-A-207,FLS.129V GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e noventa e oito (28/08/1998), 
residente e domiciliada Rua Chubei Takagashi, 248, bloco E, apartamento 52, Colônia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sidnon Barbosa da Conceição e de Magda Ferreira 
de Oliveira Conceição.

AUREZIR ARAUJO DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Palmares, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/036.FLS.049V COLÔNIA LEOPOL-
DINA/AL), Palmares, PE no dia trinta de maio de mil novecentos e setenta e quatro 
(30/05/1974), residente e domiciliado Rua Chá dos Jesuítas, 475, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Pereira da Rocha e de Maria José Araujo da 
Rocha. LEIDIANE GOMES DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão operadora de 
atendimento IV, nascida em Santos, neste Estado, Santos, SP no dia trinta de abril de 
mil novecentos e oitenta (30/04/1980), residente e domiciliada Rua Chá dos Jesuítas, 
475, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Lucas da Silva Filho 
e de Creuza Gomes da Silva.

LUIS GONÇALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão segurança, nascido 
em Tremedal, Estado da Bahia, Tremedal, BA no dia nove de agosto de mil novecentos 
e setenta e sete (09/08/1977), residente e domiciliado Rua Victório Santim, 3086, torre 
C, apartamento 410, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cassiano José dos Santos e 
de Maria Gonçalves dos Santos. ZÉLIA CARAM DE MORAIS, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em Rio Claro, neste Estado, Rio Claro, SP no dia três de outubro 
de mil novecentos e cinquenta e nove (03/10/1959), residente e domiciliada Rua M 18, 
493, Jardim Cherveson, Rio Claro, neste Estado, Rio Claro, SP, fi lha de Paulo Alves de 
Morais e de Aracy Caram de Morais.cópia Enviada Pelo Ofi cial de Registro Civil das 
Pessoas Naturais de Rio Claro, neste Estado.

BRUNO RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, nascido em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/150.FLS.043V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de 
agosto de mil novecentos e oitenta e oito (23/08/1988), residente e domiciliado Avenida 
Itaquera, 26, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Rodrigues e de 
Maria Sinezia da Silva Rodrigues. FABIANA SILVA DO NASCIMENTO, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro 
de janeiro de mil novecentos e oitenta (04/01/1980), residente e domiciliada Avenida 
Itaquera, 26, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Januario do Nascimento 
e de Izilda Aparecida da Silva.

WALLACE SCHIMITH PEDROSO, estado civil divorciado, profissão eletricista, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezoito de março de mil 
novecentos e oitenta e seis (18/03/1986), residente e domiciliado Rua Virgínia 
Ferni, 1863, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Waldinei Pedroso e de Edna 
Izaira Schimith Pedroso. LILIAN SOSCO, estado civil divorciada, profissão do 
lar, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e nove de junho de mil 
novecentos e oitenta (29/06/1980), residente e domiciliada Avenida do Contorno, 
522, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Bethowen Sosco e de 
Maria José Barbosa da Silva Sosco.

ALEXANDRE PEREIRA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV-A 438,FLS.213-9ª CIRCUNSCRIÇÃO 
DO RIO DE JANEIRO/RJ), Rio de Janeiro, RJ no dia dezoito de maio de mil novecentos 
e setenta e seis (18/05/1976), residente e domiciliado Avenida Ernesto Souza Cruz, 541, 
casa 03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Arlindo Pereira Lima e de Maria das Graças Ferreira. JOELMA SOUZA SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão diarista, nascida em Potiraguá, Estado da Bahia (CN:LV.A/029.
FLS.080 ITARANTIM/BA), Potiraguá, BA no dia vinte e oito de março de mil novecentos 
e setenta e oito (28/03/1978), residente e domiciliada Avenida Ernesto Souza Cruz, 541, 
casa 03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Justino Bispo dos Santos e de Geralda Alves Souza.

FLÁVIO DA SILVA MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em São José dos Campos, neste Estado (CN:LV.A/287.FLS.012V-1° SUBDIS-
TRITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP), São José dos Campos, SP no dia treze de 
janeiro de mil novecentos e noventa e um (13/01/1991), residente e domiciliado Travessa 
Nossa Senhora Aparecida, 50, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Mar-
ques Filho e de Maria de Jesus Mesquita da Silva Marques. JESSICA FLORENTINA 
PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Condeúba, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/050.FLS.124 CONDEÚBA/BA), Condeúba, BA no dia vinte e cinco de abril de mil 
novecentos e noventa e três (25/04/1993), residente e domiciliada Rua Gonçalo Brandão, 
15, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jurandir Vicente Pereira e de 
Marilene Florentina da Silva Pereira.

SILVIO EDUARDO ANTONIO, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, nascido 
em Pedro de Toledo, neste Estado (CN:LV.A/131.FLS.067-1° SUBDISTRITO SÃO 
BERNARDO DO CAMPO/SP), Pedro de Toledo, SP no dia vinte de agosto de mil 
novecentos e setenta e quatro (20/08/1974), residente e domiciliado Rua Boré, 35, 
bloco A, apartamento 64, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Anto-
nio Filho e de Suely Antonio. CIBELE LOUREIRO DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de telemarketing, nascida em Subdistrito Mooca, nesta Capital 
(CN:LV.A/025.FLS.259-MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e dois (25/02/1982), residente e domiciliada Rua Boré, 
35, apartamento 21, bloco A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nunes 
Loureiro da Silva e de Donata Alcina de Oliveira Silva.

FÁBIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão fi scal terminal rodoviário, nascido em 
Ribeirão do Pinhal, Estado do Paraná (CN:LV.A/037.FLS.295-RIBEIRÃO DO PINHAL/
PR), Ribeirão do Pinhal, PR no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e oitenta 
e cinco (24/03/1985), residente e domiciliado Avenida Líder, 1465, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Regina Aparecida da Silva. EDNALVA DE JESUS SOU-
ZA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em Monte Santo, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/022.FLS.094V MONTE SANTO/BA), Monte Santo, BA no dia dezesseis 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (16/02/1985), residente e domiciliada 
Avenida Líder, 1465, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Tibério Ferreira 
de Souza e de Maria Alexandrina de Jesus.

IURI DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão segurança, nascido em São Paulo - 
Capital, (CN:LV.A/298,FLS.288-TUCURUVI/SP), São Paulo, SP no dia nove de junho de 
mil novecentos e oitenta e nove (09/06/1989), residente e domiciliado Rua Emília Brasão, 
136, bloco 02, apartamento 41, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Maria Ceci de Oliveira Rodrigues. LILIANE DE JESUS COSTA, estado 
civil divorciada, profi ssão chefe de departamento administrativo, nascida em São Paulo - 
Capital, São Paulo, SP no dia quatro de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(04/12/1984), residente e domiciliada Rua Emília Brasão, 136, bloco 02, apartamento 
41, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Linaldo 
Santos da Costa e de Maria Aparecida Silva de Jesus.

GABRIEL MARTINS DO CARMO, estado civil solteiro, profi ssão operador de loja, 
nascido em Tucano, Estado da Bahia (CN:LV.A/33,FLS.241V-TUCANO BA), Tucano, 
BA no dia seis de abril de mil novecentos e noventa e seis (06/04/1996), residente e 
domiciliado Rua Teodoro Xavier, 99, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Judivan Henrique do Carmo e de Maria Josiete Souza Martins do Carmo. 
JÉSSICA SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de loja, 
nascida em Tucano, Estado da Bahia (CN:LV.A/24,FLS.263-TUCANO BA), Tucano, 
BA no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e noventa e um (28/05/1991), resi-
dente e domiciliada Rua Jerônimo de Abreu do Vale, 421, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Nelson da Silva e de Euvania 
Alves dos Santos.

DENIS MARTINS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão bancario, nascido em Subdis-
trito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A-105,FLS.58Vº BELENZINHO/SP), São Paulo, 
SP no dia onze de julho de mil novecentos e noventa e um (11/07/1991), residente e 
domiciliado Rua Nova Bassamo, 217, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Luiz Sergio da Silva e de Ana Maria Gelde Martins da Silva. STEPHANIE FRIAS 
MIRANDA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A-164,FLS.121Vº-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de junho de mil 
novecentos e noventa e dois (08/06/1992), residente e domiciliada Rua Miranorte, 
22, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jonas Sanches de Miranda e 
de Rosemary Cristina Frias Miranda.

ERIVALDO DE LIMA SILVA, estado civil divorciado, profissão auxiliar de enfer-
magem, nascido em Brejo da Madre de Deus, Estado de Pernambuco, Brejo da 
Madre de Deus, PE no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e setenta e cinco 
(25/04/1975), residente e domiciliado Rua Baltazar Nunes, 600, bloco 05, aparta-
mento 11, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Couto da 
Silva e de Luzinete Maria de Lima Silva. MARGARIDA MARIA DAMASIO, estado 
civil divorciada, profissão técnica de enfermagem, nascida em Jequeri, Estado 
de Minas Gerais, Jequeri, MG no dia dez de junho de mil novecentos e sessenta 
e dois (10/06/1962), residente e domiciliada Rua Baltazar Nunes, 600, bloco 05, 
apartamento 11, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião 
Damasio e de Filomena Terezinha de Jesus.

CLODOALDO DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão eletrotécnico, nascido em 
Pedra Azul, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A-52,FLS.99-PEDRA AZUL/MG), Pedra 
Azul, MG no dia onze de junho de mil novecentos e setenta e cinco (11/06/1975), 
residente e domiciliado Rua São Félix do Piauí, 857, bloco 02, apartamento 11, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eutália Vitalina de Andrade. VÂNIA 
BRAZ DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão ofi cial administrativo, nascida em 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta (24/02/1980), residente e domiciliada Rua São Félix do Piauí, 857, bloco 02, 
apartamento 11, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Braz da 
Silva e de Olindina Josefa da Silva.

SERGIO CAVALCANTE DA SILVA MATIAS, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
máquina, nascido em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, (CN:LV.A/035,FLS.265V-FER-
RAZ DE VASCONCELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia vinte e um de maio de 
mil novecentos e oitenta e cinco (21/05/1985), residente e domiciliado Rua Marcos Liberi, 
166, bloco A, apartamento 34, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José da Silva Matias e de Níuza Cavalcante da Silva Matias. ROSILEI-
DE ALVES RICARTI, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida 
em São José dos Quatro Marcos, Estado do Mato Grosso, (CN:LV.A/008,FLS.235-SÃO 
JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT), São José dos Quatro Marcos, MT no dia quatro de 
novembro de mil novecentos e oitenta e seis (04/11/1986), residente e domiciliada Rua 
Alayde de Souza Costa, 407, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Alves Ricarti e de Marlene Alves de Lima Ricarti.

GABRIEL GONÇALVES PINTO, estado civil divorciado, profi ssão agente de saúde, 
nascido em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três 
de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (23/09/1987), residente e domiciliado 
Rua Antão Leme da Silva, 339, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Nelson Gonçalves Pinto e de Aparecida Gonçalves da Rocha Pinto. MA-
RIANGELA GONÇALVES LEITE LIMA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Subdistrito Butantã, nesta Capital (CN:LV.A/152,FLS.282-BUTANTÃ-SP), 
São Paulo, SP no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(16/12/1985), residente e domiciliada Rua Antão Leme da Silva, 339, casa 02, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson Gonçalves Lima e de Benedita 
Eduiges Leite Lima.

UIDNEY SOARES OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão ajudante de produção, 
nascido em Suzano, neste Estado, Suzano, SP no dia vinte e dois de dezembro de 
mil novecentos e noventa e sete (22/12/1997), residente e domiciliado Rua Cambé, 
38, Jardim Aracaré, Itaquaquecetuba, neste Estado, Itaquaquecetuba, SP, filho de 
Belarmino Moreira de Oliveira e de Susy Soares. ESTELLA GABRIELLI VIANTE 
DO PRADO, estado civil solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de julho de mil novecentos e 
noventa e nove (07/07/1999), residente e domiciliada Rua Paes Landim, 185, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jaime Rodrigues do Prado e de Marlene Viante. 
Cópia Enviada Pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Itaquaque-
cetuba, neste Estado.

ANTONIO CARLOS DE ARAUJO, estado civil divorciado, profi ssão assistente adminis-
trativo, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de dezembro 
de mil novecentos e sessenta e um (22/12/1961), residente e domiciliado Rua João 
Abreu Castelo Branco, 501, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moises 
Jose de Araujo e de Enedina de Araujo. NOELMA PEREIRA DE ALMEIDA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Santana, Estado da Bahia (CN:LV.A/14,FLS.251-
SANTANA/BA), Santana, BA no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e setenta 
e nove (28/10/1979), residente e domiciliada Rua João Abreu Castelo Branco, 501, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edivaldo Calista de Almeida e de 
Carmelita Rosa Pereira de Almeida.

WALAS ANDRADE CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão esfi heiro, nascido em 
Itororó, Estado da Bahia (CN:LV.A-15,FLS.179-ITORORÓ/BA), Itororó, BA no dia treze 
de outubro de mil novecentos e noventa e três (13/10/1993), residente e domiciliado 
Avenida Caititu, 737, A, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Raimundo Rosa Cardoso e de Magnólia Santos de Andrade. FERNANDA 
DE FÁTIMA COSTA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida 
em Três Pontas, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A-74,FLS.75-TRÊS PONTAS/MG), 
Três Pontas, MG no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove 
(25/02/1989), residente e domiciliada Avenida Caititu, 737, A, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião de Fátima da Silva e de 
Maria Imaculada Costa.

JOSIMAR SOARES MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de impressão 
de off  set, nascido em Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, (CN:LV.A/145,FLS.028-
NOVA IGUAÇU/RJ), Nova Iguaçu, RJ no dia seis de agosto de mil novecentos e noventa 
(06/08/1990), residente e domiciliado Rua Luz do Sol, 71, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josinaldo Silva Martins e de Edinéa 
da Conceição Soares Martins. MAIARA FERREIRA MENDES, estado civil solteira, 
profi ssão técnica de saúde bucal, nascida em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital, 
(CN:LV.A/098,FLS.235-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de janeiro 
de mil novecentos e noventa (28/01/1990), residente e domiciliada Rua Elza dos Anjos 
Neves, 267, Jardim Brasília, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Mauro Mendes e de 
Rosangela Claudino Ferreira Mendes.

FLÁVIO COSTA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão agente de controle de 
risco I, nascido em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV-A-96,FLS.167-CAMBU-
CI/SP), São Paulo, SP no dia onze de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro 
(11/02/1994), residente e domiciliado Rua Senador Georgino Avelino, 87, A, casa 04, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Costa de Oliveira e de Rosa Maria Costa 
de Oliveira. AMANDA MOREIRA PERES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV-A-146,FLS.83-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia quatro de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (04/10/1995), residente 
e domiciliada Rua Senador Georgino Avelino, 87, A.casa 04, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Ednilson Peres e de Katia Aparecida Moreira.

WASHINGTON ARNAIS DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e seis (26/12/1986), residente e domiciliado Rua Professor Hase-
gawa, 1613, bloco C, apartamento 44, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Rosangela Arnais de Almeida. VANESSA MARIA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezoito de abril 
de mil novecentos e noventa e um (18/04/1991), residente e domiciliada Rua Professor 
Hasegawa, 1613, bloco C, apartamento 44, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Nilton José dos Santos e de Maria Aparecida dos Santos.

MATEUS GALDINO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão montador, nascido em 
Itabuna, Estado da Bahia (CN:LV.A/012.FLS.134-1º OFÍCIO DE ITABUNA/BA), Itabuna, 
BA no dia dezoito de junho de mil novecentos e noventa e três (18/06/1993), residente 
e domiciliado Rua Gabriel Garcia, 374, B, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Ivoneide Galdino Santos. ALINE ALBUQUERQUE DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/130.FLS.248V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e noventa (16/08/1990), residente 
e domiciliada Rua Gabriel Garcia, 374, B, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Sidinei João da Silva e de Rosana Lins de Albuquerque da Silva.

AFONSO BARBOSA CHAGAS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em neste Distrito, (CN:LV.A/57,FLS.40-ITAQUERA-SP), São Paulo, SP no dia 
trinta de janeiro de mil novecentos e setenta e dois (30/01/1972), residente e domiciliado 
Rua Joaquim Tourinho, 129, casa 03, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Afonso Barbosa da Silva e de Neusa Chagas da Silva. MARLENE PEREIRA 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão inspetora de qualidade junior, nascida em Sub-
distrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/24,FLS.168-IPIRANGA-SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e oito (24/03/1978), residente e 
domiciliada Rua Joaquim Tourinho, 129, casa 03, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Luiz Pereira da Silva e de Josefa Francisca da Silva.

MARCOS TADEU BONNASORTE, estado civil solteiro, profi ssão securitário, nascido 
em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/092.FLS.222 SAÚDE/SP), São Paulo, SP 
no dia quatorze de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (14/11/1988), residente 
e domiciliado Rua Andréas Amon, 170, apartamento 21-A, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alcides Bonnasorte e de Maria Apare-
cida Bonnasorte. KARINA DE OLIVEIRA CAVALCANTI, estado civil solteira, profi ssão 
assistente administrativo, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/076.
FLS.169-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia quatro de julho de mil novecentos e no-
venta e um (04/07/1991), residente e domiciliada Rua Caetano Lama, 118, apartamento 
51-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos 
Antonio Camilo Cavalcanti e de Arlene Correia de Oliveira.

ALDERIMAR SALES MENDONÇA, estado civil solteiro, profi ssão fi scal, nascido em 
Caraúbas, Estado do Rio Grande do Norte (CN:LV.A/004.FLS.229V-DISTRITO DE SÃO 
GERALDO-CARAÚBAS/RN), Caraúbas, RN no dia primeiro de abril de mil novecentos 
e oitenta e sete (01/04/1987), residente e domiciliado Rua Novo Acon, 39, Conjunto Ha-
bitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Mendonça Filho 
e de Aldeneide Sales de Oliveira. PRISCILA TATIANE MARTINEZ, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/224.FLS.185-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos 
e oitenta e sete (24/05/1987), residente e domiciliada Rua Novo Acon, 39, Conjunto 
Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vera Lucia Martinez.

PEDRO HENRIQUE RODRIGUES SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
serviços gerais, nascido em Subdistrito Liberdade, nesta Capital, São Paulo, SP no 
dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e noventa e seis (22/10/1996), residente 
e domiciliado Rua Jardim Tamoio, 1504, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genivaldo Rodrigues da Silva e de Fabiana de Souza 
Rodrigues da Silva. NATHALIA SOARES CARDOSO, estado civil solteira, profi ssão 
estagiária de administração, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-263,FLS.289 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de novembro de mil novecentos e noventa 
e seis (07/11/1996), residente e domiciliada Rua Antônio Moura Andrade, 420, bloco 01, 
apartamento 404, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leonildo Cardoso dos Santos e 
de Andreia Soares do Monte.

RAMIRO DA SILVA VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de expedição, nas-
cido em Maetinga, Estado da Bahia (CN:LV.A/009.FLS.104 MAETINGA/BA), Maetinga, 
BA no dia sete de julho de mil novecentos e sessenta e seis (07/07/1966), residente e 
domiciliado Rua Maria Baumann Mendonça, 532, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Nélson Teixeira Vieira e de Francisca da Silva Santos. ANA LOURDES DA SILVEIRA 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão copeira, nascida em Maetinga, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/008.FLS.119 MAETINGA/BA), Maetinga, BA no dia vinte e dois de novembro 
de mil novecentos e setenta e dois (22/11/1972), residente e domiciliada Rua Maria 
Baumann Mendonça, 532, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antônio José dos Santos 
e de Elisia Maria da Silveira.

JOSÉ MARTINS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido em 
Tauá, Estado do Ceará, Tauá, CE no dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e 
cinquenta e dois (17/02/1952), residente e domiciliado Rua Goiti, 05, viela 02, Vila Cam-
panela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Martins da Silva e de Maria Vieira 
de Sousa. MARIA LUISA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão aposentada, 
nascida em Inajá, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/019.FLS.028V INAJÁ/PE), Inajá, PE 
no dia quatorze de outubro de mil novecentos e cinquenta e sete (14/10/1957), residente 
e domiciliada Rua Goiti, 05, viela 02, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José Ferreira dos Santos e de Maria Alexandrina Vasco.

MARCOS DE ALMEIDA RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão técnico mecãnico de 
máquinas, nascido em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV-A-40,FLS.286V-I-
TAQUERA/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia seis de agosto de mil novecentos e 
setenta e nove (06/08/1979), residente e domiciliado Rua Forte do Cabo Norte, 300, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Saulo Pereira Ribeiro e de Maria 
Izabel de Almeida Ribeiro. DANIELLE SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
pedagoga, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-89,FLS.68-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e nove de maio de mil novecentos e oitenta e seis (29/05/1986), residente 
e domiciliada Rua Forte do Cabo Norte, 300, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jonas Silva Santos e de Maria das Graças Silva Santos.

WAGNER ALBERTO OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quinze de janeiro de mil novecentos 
e setenta e quatro (15/01/1974), residente e domiciliado Rua Caetano Bonatti, 84, 
bloco A, apartamento 51, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Silvio Francisco de Oliveira e de Maria Aparecida Almeida Oliveira. 
MÔNICA SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV-A-PENHA DE FRANÇA/SP), 
São Paulo, SP no dia primeiro de setembro de mil novecentos e sessenta e oito 
(01/09/1968), residente e domiciliada Rua Caetano Bonatti, 84, bloco A, apartamento 
51, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raul 
dos Santos e de Nice Souza dos Santos.

LUIZ CARLOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão frentista, nascido em Pesqueira, 
Estado de Pernambuco (CN:LV-A-69,FLS.151 PESQUEIRA/PE), Pesqueira, PE no dia 
quatorze de junho de mil novecentos e setenta e cinco (14/06/1975), residente e domi-
ciliado Rua Mário Quarini, 08, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Luiz da Silva e de Maria Antonia da Conceição Silva. NÚBIA 
XAVIER DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em Amaraji, Estado 
de Pernambuco (CN:LV-A-08,FLS.31V AMARAJI/PE), Amaraji, PE no dia vinte e cinco de 
maio de mil novecentos e oitenta e três (25/05/1983), residente e domiciliada Rua Mário 
Quarini, 08, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Amaro Xavier da Silva e de Luzinete Clara da Silva.

FLÁVIO ANTONIO FERREIRA DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
de enfermagem, nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/201.FLS.344-1º 
SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia vinte e quatro de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (24/02/1985), residente e domiciliado 
Rua Caruatai, 195, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando 
Antonio Ferreira de Melo e de Gilvane Aparecida Ferreira de Melo. ROSANA DE 
MACEDO CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão técnico de enfermagem, 
nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/154.FLS.214-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de novembro de mil novecentos e oitenta 
e três (05/11/1983), residente e domiciliada Avenida Jacatirão da Serra, 1122, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juvenal Martins Carvalho e de Rosa 
Lopes de Macedo Carvalho.

FABIO BELMONT, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e 
setenta e três (16/11/1973), residente e domiciliado Rua Senador Amaral Furlan, 769, 
apartamento 764, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Ozeas Antunes Belmont e de Erenice Velasco Belmomt. GABRIELA FERNANDA DA 
SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Guaianases, nesta Capital, 
São Paulo, SP no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e setenta e quatro 
(22/02/1974), residente e domiciliada Rua Senador Amaral Furlan, 769, apartamento 
764, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto 
da Silva e de Adalcira Siqueira da Silva. E
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