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BOLSAS
O Ibovespa: +2,48% Pontos: 
83.894,03 Máxima de +2,81% 
: 84.162 pontos Mínima de 
-1,29% : 80.804 pontos Vo-
lume: 16,96 bilhões Variação 
em 2018: 9,81% Variação no 
mês: -1,2% Dow Jones: +1,9% 
(18h35) Pontos: 24.808,13 
Nasdaq: +1,76% (18h35) Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2423 Venda: R$ 3,2428 
Variação: -0,23% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,31 Venda: R$ 3,41 
Variação: -0,2% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2607 Venda: R$ 
3,2613 Variação: +0,8% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,2430 
Venda: R$ 3,3830 Variação: 
-0,12% - Dólar Futuro (março) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,66% ao 
ano. - Capital de giro, 9,96% ao ano. 
- Hot money, 1,13% ao mês. - CDI, 
6,89% ao ano. - Over a 6,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.329,00 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,52% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 136,000 
Variação: -1,45%.

Cotação: R$ 3,2435 Variação: 
-0,86% - Euro (18h35) Compra: 
US$ 1,2378  Venda: US$ 1,2379  
Variação: -0,01% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,0180 Venda: R$ 
4,0200 Variação: -0,3% - Euro tu-
rismo Compra: R$ 3,9530 Venda: 
R$ 4,1770 Variação: -0,38%.

tos: 7.090,05 Ibovespa Futuro: 
+3,28% Pontos: 84.340 Máxi-
ma (pontos): 84.465 Mínima 
(pontos): 80.535. Global 40 
Cotação: 884,715 centavos de 
dólar Variação: estável.

“O humor minimiza 
a crise, o drama, o 
problema. O povo 
ri de sua própria 
desgraça”.
Chico Anysio (1931/2012)
Ator brasileiro 

O ânimo dos consumido-
res brasileiros cresceu 
no último ano. Em de-

zembro, a disposição de con-
sumidores a comprar era 80% 
mais alta do que no mesmo 
mês do ano passado, segundo 
dados de pesquisa do Instituto 
Brasileiro de Executivos de 
Varejo e Mercado de Consu-
mo (Ibevar) em parceria com 
a Epistemics. O indicador, 
baseado em manifestações 
de consumidores na internet, 
vem subindo desde abril do 
ano passado e, segundo o 
presidente do Ibevar, Claudio 

Disposição do consumidor 
para gastar cresceu 80% 
em um ano, diz Ibevar

Felisoni de Angelo, mostra uma 
tendência positiva pela frente.

A captura desse maior oti-
mismo faz o Ibevar estimar 
um crescimento das vendas 
do varejo para o primeiro tri-
mestre de 2018. A projeção é 
de aumento real de 5,4% nas 
vendas do varejo ampliado nos 
três primeiros meses do ano em 
comparação com igual período 
de 2017. Embora espere um 
bom primeiro trimestre para 
o varejo, Felisoni considera 
que os resultados do ano ain-
da podem ser infl uenciados 
negativamente pelo fato de 

2018 ser um ano de eleições. 
A avaliação é de que o cenário 
político incerto tende a afetar 
o humor dos consumidores.

“Essa melhora de ânimo ob-
servada até agora influencia 
as expectativas para 2018, 
mas é importante ressaltar 
que o que vai acontecer de-
pende de como se desenrola o 
cenário eleitoral”, comentou. 
“Tenho a impressão de que o 
futuro dessa eleição está mui-
to imprevisível”, disse. Para 
ele, a condenação em segun-
da instância do ex-presidente 
Lula pode representar um 

A projeção é de aumento real de 5,4% nas vendas do varejo ampliado nos três primeiros 

meses do ano em comparação com igual período de 2017.

fortalecimento de adversá-
rios de centro-direita. Ao 
mesmo tempo, ele considera 
que os projetos de centro 
ainda enfrentam dificulda-
des em meio ao discurso dos 
apoiadores de Lula de que ele 
foi injustiçado.

Outros elementos do cenário 
tendem a sustentar um ano ain-
da bom para o varejo, na avalia-
ção de Felisoni. Ele menciona a 
redução da infl ação e das taxas 
de juros ao consumidor. Além 
disso, destaca a recuperação 
do emprego, que, embora de 

forma lenta, tem ocorrido gra-
dualmente. O levantamento 
analisou uma amostra de 632 
mil comentários em vídeos 
postados online de produtos 
de bens de consumo durável 
e estudou as manifestações 
de intenção de compra (AE).

ProUni abriu inscrições 
Os estudantes interessados em ob-

ter uma bolsa de estudos por meio do 
ProUni já podem fazer sua inscrição 
na página (http://prouniportal.mec.
gov.br/). O prazo vai  até sexta-feira 
(9). O ProUni oferece bolsas de es-
tudo integrais e parciais (50%) em 
instituições privadas, em cursos de 
graduação e sequenciais de formação 
específi ca. Podem concorrer brasilei-
ros sem diploma de curso superior 
que tenham participado do Enem em 
2017 e não tenham zerado a prova.

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, disse on-
tem (6) que, caso o governo 
consiga aprovar a reforma 
da Previdência na Câmara, 
não será fácil votar o tema no 
Senado às pressas. “O difícil é 
convencer os senadores que 
essa matéria depois de passar 
um ano e dois meses na Câmara 
chegue aqui de manhã e, sem 
nenhum direito a debate, sem 
nenhum direito a emendas, sem 
nenhum direito à discussão, 
seja aprovada no mesmo dia. 
O sistema é democrático e 
bicameral”, disse.

Eunício comparou a análise 
da reforma com as de medidas 
provisórias, que passam a maior 
parte do tempo em discussão 
na Câmara, onde começam a 
tramitar, e quando chegam ao 
Senado precisam ser votadas 
correndo para não perderem a 
validade. “Se a medida provisó-
ria viesse do Executivo como 
proposta, a Câmara votasse e 
o Senado confi rmasse, tudo 
bem. Mas as MPs vêm cheias 
de emendas e chegam aqui 
[no Senado] de última hora. Os 
senadores carimbam ou pedem 
para o líder do governo pedir 
veto. Isso não é funcionamento 
de sistema bicameral”, recla-
mou, lembrando que a Câmara 
precisa analisar uma proposta 
votada há três anos no Senado, 

Presidente do Senado,

Eunício Oliveira.

Num mês tradicionalmente 
marcado por despesas com 
educação e com o pagamento 
de impostos, os brasileiros 
voltaram a sacar recursos da 
caderneta de poupança. Em 
janeiro, a retirada líquida (sa-
ques menos depósitos) somou 
R$ 5,2 bilhões, divulgou ontem 
(6) o Banco Central (BC). Pelo 
quarto ano seguido, segundo o 
BC, os investidores retiraram a 
mais do que aplicaram na cader-
neta de poupança em janeiro. 

A saída de recursos em 2018, 
no entanto, foi menor que em 
outros anos. A retirada líquida 
tinha chegado a R$ 5,52 bilhões 
em janeiro de 2015, R$ 12,03 
bilhões em janeiro de 2016 e 
R$ 10,73 bilhões em janeiro 
de 2017. No ano passado, a 
poupança tinha registrado o 
primeiro ingresso líquido desde 
2014. Em 2017, os brasileiros 
tinham depositado R$ 17,12 
bilhões a mais do que tinham 
sacado da caderneta.

Até 2014, os brasileiros depo-
sitavam mais do que retiravam 
da poupança. Naquele ano, as 
captações líquidas chegaram a 
R$ 24 bilhões. Com o início da 
recessão econômica, em 2015, 

Ligações de fi xo 
para móvel fi carão 
mais baratas

A partir do próximo dia 25, as 
ligações locais e interurbanas 
de telefones fi xos para móveis 
fi carão mais baratas. Segundo a 
Anatel, a redução das chamadas 
locais vai variar entre 10,58% 
a 12,75% e das tarifas interur-
banas, entre 3,98% a 7,41%. 
A queda vai ocorrer devido à 
redução das tarifas de interco-
nexão, pagas pelas empresas que 
utilizam a rede de outro grupo. 

O preço médio das ligações 
locais de telefone fi xo para móvel 
vai passar de R$ 0,18 para R$ 
0,12, sem imposto.

Para as ligações interurbanas 
feitas de fi xo para móvel com 
DDD iniciando com o mesmo 
dígito, por exemplo, DDDs 61 
para 62, o preço médio cairá de 
R$ 0,55 para R$ 0,39. Enquanto o 
preço médio das demais ligações 
interurbanas de fi xo para celular, 
vai ser reduzido de R$ 0,62 para 
R$ 0,45. Segundo dados da Ana-
tel, a medida vai benefi ciar cerca 
de 23,6 milhões de assinantes de 
telefonia fi xa (ABr). 
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Brasília - O ministro Alexan-
dre de Moraes, do STF, afi rmou 
na tarde de ontem (6), que é 
favorável à execução de pena 
provisória após condenação 
feita por órgão colegiado, na 
segunda instância da justi-
ça. “Execução de pena após 
condenação em segundo grau 
é constitucional”, disse. É a 
primeira vez que o ministro se 
manifesta ofi cialmente sobre o 
tema em 2018. 

Para ele, como somente a 
primeira e segunda instâncias 
analisam material de provas, 
e depois não há recurso que 
discute o mérito da ação, a 
execução de pena após con-
denação em segunda instância 
é constitucional. Segundo seu 
entendimento, no caso de 
pessoas com foro privilegiado, 
onde os julgamentos originários 
ocorrem já a partir de órgãos 
colegiados, quando se esgotam 
os recursos na instância, o 
decreto da prisão provisória 
já é viável. 

A posição de Moraes era uma 
dúvida porque ele chegou à 
Corte depois que o STF fi rmou 
o entendimento, ao fi nal de 
2016, de que é possível exe-

Ministro Alexandre de Moraes, 

do STF.

Brasília - Em discurso no 
plenário do Senado para lançar 
sua pré-candidatura à Presi-
dência da República, ontem 
(6), o senador Fernando Collor 
(PTC-AL) se colocou como um 
nome de centro, progressista e 
liberal. Relembrou sua eleição 
em 1989, lamentou que não te-
nha concluído integralmente o 
mandato presidencial por causa 
do impeachment e garantiu que 
possui “a experiência, a cora-
gem, o equilíbrio e maturidade” 
para comandar o País.

“O íntimo do meu sentimen-
to público hoje me diz que 
seria covardia de minha parte 
renunciar à verdade e desviar 
de mais um desafi o que o des-
tino me impõe. Os temores da 
história não podem preceder 
aos ardores da modernidade”, 
declarou. Ele afi rmou que o 
Brasil precisa de “um centro 
democrático progressista e 
liberal capaz de promover as 
mudanças demandadas pelo 

Pré-candidato, senador 

Fernando Collor (PTC-AL).
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São Paulo - O governador de 
São Paulo, Geraldo Alckmin, 
disse ontem (6), que sua base 
partidária em São Paulo pode 
ter “dois ou três palanques” 
na disputa pelo Palácio dos 
Bandeirantes. Em entrevista 
coletiva ao lado do prefeito João 
Doria, na sede da prefeitura 
da capital, Alckmin disse que 
tentará reunir a mesma base 
de apoio que elegeu a ele e 
também Doria. 

“Temos uma base ampla 
que me elegeu governador e o 
Doria, prefeito. Se pudermos 
estar juntos de novo, ótimo. O 
PSDB, como maior partido no 
Estado, tem aspiração legíti-
ma de ter candidato próprio. 
Se não for possível, teremos 
dois ou três palanques, não 
haverá problema”, afi rmou. Já 
o prefeito João Doria fez mais 
uma vez uma defesa incisiva do 
lançamento de um candidato 
tucano ao governo paulista. 

“O PSDB terá o seu candi-
dato. O que eu tenho dito não 
é diferente do que tem dito o 
governador: o PSDB terá candi-
dato ao governo de São Paulo. 
O governador, aliás, nunca 
disse o contrário. Ele apenas 
defende, e corretamente, que 
quanto maior for o apoio, me-
lhor. Isso é saudável e positivo”. 
Ao concluir sua fala, o prefeito 
ressaltou que esta posição “não 
desmerece” o vice-governador, 

Governador de São Paulo, 

Geraldo Alckmin.
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Moraes: execução de 
pena após 2ª instância

cutar a prisão após segunda 
instância. Isso foi acertado em 
duas ações das quais o ministro 
Marco Aurélio Mello é relator, 
do Partido Ecológico Nacional 
(PEN) e do Conselho Federal 
da OAB. O Supremo ainda não 
analisou o mérito dessas ações. 
Moraes se manifestou sobre a 
questão durante o julgamento 
do recurso especial do deputa-
do João Rodrigues (PSD-SC), 
em sessão da primeira turma 
do Corte, que não reconheceu 
o recurso e ainda decretou a 
execução provisória da pena do 
parlamentar, condenado pelo 
TRF-4 em 2009 (AE).

Pré-candidatura é ‘desafi o que 
destino impõe’, diz Fernando Collor

um “novo pacto federativo” 
para aglutinar no governo os 
“melhores quadros”. “Não 
precisamos de revolução, mas 
de evolução. Da mesma forma 
não precisamos de renovação, 
mas de inovação.”

Entre as conquistas do seu 
governo, que durou dois anos 
e meio, ele disse que garantiu 
o “necessário lastro fi nanceiro” 
para a implantação do Plano 
Real. 

“Mantive em razoáveis níveis 
o equilíbrio fi scal das contas 
públicas”, continuou. O ex-
-presidente também defendeu 
que foi responsável por “abrir 
a porta do Brasil para a tecno-
logia e para o mundo”.  Collor 
discursou por cerca de 20 minu-
tos para oito senadores. Ele não 
quis falar com a imprensa após o 
pronunciamento. Também afi r-
mou que sua postulação possui 
suporte em sua experiência 
como prefeito, governador, 
presidente e parlamentar (AE).

povo brasileiro” e que os mo-
vimentos não devem mais se 
prender ideologicamente a 
“meros rótulos da esquerda ou 
da direita”.

Em seu discurso, o ex-presi-
dente criticou o que classifi cou 
como um forçado espírito de 
renovação política e defendeu 

Eunício: será difícil Senado 
votar reforma às pressas

que muda o rito de tramitação 
da MPs.

O presidente do Senado 
reafi rmou que dará atenção 
especial à pauta de seguran-
ça pública. “Quem foi para 
os seus municípios, para os 
seus estados, sabe da afl ição 
da população brasileira. 90% 
da população do meu estado 
têm angústia em relação à se-
gurança pública. É uma pauta 
importante que nós temos que 
destravar aqui no Congresso. 
Essa é uma questão do país, de 
todos os estados, do Acre ao Rio 
Grande do Sul”, destacou. Sem 
dar detalhes, Eunício Oliveira 
defendeu a criação de um Siste-
ma Único de Segurança Pública 
e disse que o Congresso está 
aberto a debater o tema com 
governadores (ABr).

Alckmin diz que pode ter 
dois ou três palanques

Márcio França (PSB).
Presidente do PSB paulista, o 

vice governador Márcio França 
já articula uma frente partidária 
para apoiar sua candidatura 
ao governo paulista. Ele deve 
assumir o executivo paulista 
em abril, quando Alckmin deve 
deixar o cargo para disputar 
a presidência da República. 
Doria é apontado no PSDB 
como um dos eventuais pré-
-candidatos tucanos à sucessão 
de Alckmin. Os dois falaram 
após assinatura do convênio 
para a liberação de R$ 163,4 
milhões para 1.248 moradias 
na cidade. Desse montante, 
o governo do Estado liberou 
R$ 25,2 milhões, enquanto a 
União contribuiu com R$ 119,8 
milhões e o município com 
os terrenos e outros R$ 18,4 
milhões (AE).

Poupança teve retirada líquida 
de R$ 5,2 bilhões em janeiro

os investidores passaram a 
retirar dinheiro da caderneta 
para cobrirem dívidas, num 
cenário de queda da renda e 
de aumento de desemprego. 
Em 2015, R$ 53,5 bilhões foram 
sacados da poupança, a maior 
retirada líquida da história. Em 
2016, os saques superaram os 
depósitos em R$ 40,7 bilhões.

Mesmo com a queda de ju-
ros, a poupança tinha voltado 
a atrair recursos nos últimos 
meses do ano passado. Isso 
porque o investimento voltou a 
garantir rendimentos acima da 
infl ação. No entanto, a infl ação 
subiu levemente nos últimos 
meses, reduzindo a rentabili-
dade real (descontada a alta de 
preços) da caderneta. Nos 12 
meses terminados em janeiro, a 
poupança rendeu 5,9% (ABr).
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OPINIÃO
A Inteligência Artifi cial 

como aliada do 
Profi ssional Contábil

Segundo pesquisa da 

McKinsey, 15,7 milhões 

de trabalhadores serão 

afetados pela automação 

no Brasil, até 2030

O ano de 2018 mal come-
çou e promete inúmeras 
mudanças e inovações 

em todas as áreas, principal-
mente para as empresas que 
respiram ares de recuperação 
dos seus negócios, caso os 
ajustes necessários na política 
e na economia sejam feitos, em 
especial no tocante às reformas 
da Previdência e Tributária. 
Contudo, se temos alguma 
certeza é que este ano será im-
pactado pelo desenvolvimento 
de projetos na área tecnológica 
– a chamada Inteligência Arti-
fi cial, que vem revolucionando 
vários segmentos e também 
alterando o modo de fazer 
Contabilidade.

Neste momento, milhares de 
projetos estão sendo criados, 
com o anseio de construir 
máquinas capazes de repro-
duzir a capacidade humana de 
pensar e agir. O tema assumiu 
tais dimensões que segundo 
pesquisa da McKinsey, 15,7 
milhões de trabalhadores se-
rão afetados pela automação 
no Brasil, até 2030. E neste 
cenário, como se posiciona a 
Contabilidade?

Estou certo de que a Inte-
ligência Artifi cial vai mudar a 
maneira de se fazer Contabi-
lidade no Brasil e no mundo, 
e é importante se atentar para 
esse fator, uma vez que, graças 
à implantação das Financial 
Reporting Standard – IFRS 
[Normas Internacionais de 
Contabilidade], a padronização 
contábil é comum em mais de 
120 países. Nesta nova ordem, 
a rotina do Profi ssional Con-
tábil deve mudar e muito nos 
próximos anos, pois, a tecno-
logia assumirá totalmente a 
execução de tarefas práticas 
e burocráticas, por meio de 
máquinas e sistemas de auto-
mação, deixando o profi ssional 
livre para se dedicar à análise 
dos números e resultados, à 
criação de relatórios contábeis 
fi nanceiros capazes de real-
mente agregar valor ao cliente, 
deixando para as máquinas a 
compilação dos dados. 

É importante considerar 
também que apesar dos equi-
pamentos eletrônicos domina-
rem o mundo, e com efi cácia 
admirável, as pessoas ainda 
preferem a interação humana 
no momento de resolver pro-
blemas, obter informações e 
decidir questões importantes 
para o crescimento do negócio 
– aí abrem-se grandes oportu-
nidades para a Contabilidade 
Gerencial. Tudo é uma questão 
de se reinventar diante das 
mudanças propostas por essa 
nova geração de sistemas, não 
temos como fugir.

O único caminho é assumir 
o papel de criador e geren-
ciador de informações per-
sonalizadas, relevantes e de 
consultoria, que orientam os 
empresários em sua tomada 
de decisões, porque estes 
são os serviços contábeis que 
mais fi delizam clientes. Mesmo 
porque, hoje estão à disposição 
no mercado vários sistemas 
que administram o proces-
samento de dados por meio 
de softwares inteligentes, a 
exemplo da ferramenta Watson 
desenvolvida pela IBM, que foi 
amplamente mencionada du-
rante a 6ª Semana Paulista da 
Contabilidade, realizada pelo 
Sindicato dos Contabilistas 
de São Paulo – Sindcont-SP, 
em setembro do ano passado.

Interessante observar que 
esse novo sistema se propõe, 
além de programar dados, 
também a aprender – a ser 
ensinado. Ou seja, ele não se 
limita a repetir padrões, mas 
sim, a evoluir de acordo com 
as informações que lhe são 
passadas. É uma inteligência 
cognitiva que promete ajudar 
os profi ssionais em pesquisas 
e no desenvolvimento do seu 
trabalho de forma rápida, práti-
ca e efi ciente. Além de muitos 
outros recursos disponíveis no 
mercado.

Considerando a velocidade 
das mudanças tributárias no 
País, sendo que apenas na 
área Contábil cerca de 30 atos 
legais e normativos são altera-
dos diariamente, o que pode 
implicar em eventuais erros 
por parte dos profi ssionais, que 
não estiverem absolutamente 
atentos a estes movimento;  
as novas tecnologias surgem 
como verdadeiras parceiras 
dos profi ssionais contábeis, 
contribuindo com a sua rotina 
no sentido de evitar reco-
lhimentos indevidos e risco 
de penalidades, permitindo 
redução de custos e ganho de 
tempo para se focar na verda-
deira Contabilidade exigida 
pelos novos tempos.

Contudo, ainda não dá para 
mensurar se a Inteligência 
Artifi cial representa uma ame-
aça para os Profi ssionais da 
Contabilidade no futuro ou se 
se confi gurará sem sua grande 
aliada. Fato é que a evolução 
tecnológica é um caminho sem 
volta.  O que nos resta é esperar 
que a Inteligência Artifi cial 
revolucione a vida de muitos 
profi ssionais para melhor, pro-
porcionando a execução de seu 
trabalho com mais agilidade, 
maior produção, redução de 
custo e também geração de 
empregos e oportunidades de 
negócios.

O importante é ter sempre 
em mente que estes novos 
tempos exigem uma nova 
Contabilidade.

(*) - É presidente do Sindicato
dos Contabilistas de

São Paulo – Sindcont-SP.

Antonio Eugenio Cecchinato (*)
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2 taças de vinho por 
dia reduz risco de 
Alzheimer

Além de reduzir o risco de 
contrair doenças cardiovascu-
lares e de desenvolver o câncer, 
beber duas taças de vinho por 
dia pode ajudar também o 
cérebro a eliminar toxinas as-
sociadas ao mal de Alzheimer. 
De acordo com um novo estudo 
publicado na revista “Scientifi c 
Reports”, uma ingestão mode-
rada da bebida pode ajudar a 
reduzir as chances de uma pes-
soa ter a doença. No entanto, 
o consumo em excesso tem o 
efeito contrário.

Os cientistas estudaram os 
efeitos do álcool em cobaias 
vivas. Os ratos que fi caram 
um longo período com um alto 
nível de álcool no sangue tive-
ram com as células astrocitos, 
importantes na regulação do 
sistema glinfático (localizado 
no cérebro), mais propensas 
a infl amações. Já os camun-
dongos expostos a baixos 
níveis de consumo de álcool, 
equivalentes a cerca de dois 
copos de vinho por dia, tiveram 
um resultado diferente, com o 
sistema glinfático mais efi ciente 
na remoção de células ruins 
- além de diminuir o nível de 
infl amação cerebral (ANSA).

Sete em cada dez brasileiros deixaram de pagar ou pagaram 

com atraso pelo menos uma conta em 2017.

Uma pesquisa realizada 
pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
revela que sete em cada dez 
brasileiros (70%) deixaram de 
pagar ou pagaram com atraso 
pelo menos uma conta em 
2017. As contas mais compro-
metidas no ano passado foram: 
cartão de crédito (39%), plano 
de internet (28%) e plano 
de celular e/ou telefone fi xo 
(26%). Quase metade dos 
brasileiros (47%) estão ou 
tiveram nos últimos 12 meses 
o nome incluído em algum 
serviço de proteção ao crédito, 
sobretudo entre as classes C, 
D e E (50%).

Segundo o último índice de 
inadimplência divulgado pelo 
SPC Brasil e CNDL, cerca de 
39% da população brasileira 
adulta está registrada em 
listas de inadimplência. Se-
gundo o educador fi nanceiro 
do SPC Brasil e do portal Meu 
Bolso Feliz, José Vignoli, o 
endividamento não deve im-

O ministro do Desenvolvi-
mento Social, Osmar Terra, 
disse ontem (6) que uma 
comitiva de ministros vai a 
Roraima avaliar a situação dos 
imigrantes venezuelanos, que 
têm cruzado a fronteira e se 
estabelecido no Brasil devido 
à crise político-econômica no 
país vizinho. Além de Terra, 
viajam amanhã (8) os ministros 
Torquato Jardim (Justiça), Raul 
Jungmann (Defesa) e Sérgio 
Etchegoyen (Gabinete de Se-
gurança Institucional).

“Estamos trabalhando em um 
força-tarefa do governo na dis-
cussão de alternativas. A crise 

A ONU pede a cessação imediata das hostilidades durante pelo menos um mês em toda a Síria 

para entregar ajuda humanitária, retirar os doentes e feridos e aliviar o sofrimento dos sírios.

O residente da ONU na 
Síria e coordenador hu-
manitário, Ali al Zatari, 

e outros representantes das 
Nações Unidas em Damasco 
fizeram o apelo diante de 
uma situação que consideram 
“extrema” em várias partes do 
país, onde as agências huma-
nitárias não têm acesso ou é 
muito perigoso entrar devido 
aos explosivos.

A ONU pede a “cessação 
imediata das hostilidades 
durante pelo menos um mês 
em toda a Síria para entregar 
ajuda humanitária, prestar 
serviços, retirar os doentes 
graves e feridos e aliviar o so-
frimento dos sírios”, declarou 
em entrevista o porta-voz do 
Escritório de Coordenação de 
Assuntos Humanitários, Jens 
Laerke. “Temos informações 
sobre pessoas cercadas” em 
Afrin, declarou Laerke, já 
que existe um suposto blo-
queio à saída por parte da 
população que tenta fugir. 
Até o momento, apenas 380 
famílias puderam chegar a 
localidades próximas e aos 
arredoras da cidade síria de 
Alepo, enquanto milhares de 
pessoas se encontram deslo-
cadas dentro de Afrin. 

Em Al Hasakah, no nordeste 

A prefeitura de São Bernardo do Campo 
confi rmou o primeiro caso de febre amarela 
autóctone, de um homem de 35 anos que está 
internado em uma unidade de terapia inten-
siva no Hospital de Clínicas, em São Paulo. O 
paciente, que não havia se vacinado, também 
não viajou nos últimos meses – o que indica 
que a doença é autóctone. 

A confi rmação foi feita pelo laboratório da 
Faculdade de Medicina da USP, que investiga 
mais dois casos. Na semana passada, o muni-
cípio confi rmou o caso de um morador de 33 
anos, diagnosticado após viagem à cidade de 
Mairiporã, que decretou estado de emergência 
devido ao surto de febre amarela.

Foram imunizadas, em São Bernardo do 

Campo, mais de 160 mil pessoas desde 25 de 
janeiro, quando a campanha teve início. O 
resultado representa apenas 24% da meta. A 
prefeitura quer vacinar 90% da população e 
dispõe de 707 mil doses da vacina. A campa-
nha de vacinação ocorre em 102 escolas e nas 
34 unidades básicas de saúde, de segunda a 
sexta, das 7h às 17h.

O balanço do Ministério da Saúde do último 
dia 30 mostra que o país teve 213 casos de 
febre amarela e 81 mortes desde julho do ano 
passado, todos casos silvestres da doença, 
quando a transmissão ocorre pelos mosquitos 
Haemagogus e Sabethes. Foram notifi cados 
1.080 casos suspeitos, sendo 432 descartados 
e 435 que permanecem em investigação (ABr).
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ONU pede um mês de 
pausa humanitária na Síria 

para atender população
A ONU pediu ontem (6) uma pausa humanitária de pelo menos um mês no confl ito armado na Síria. O 
objetivo é atender a milhares de sírios em áreas cercadas ou de difícil acesso e retirar feridos e doentes

da Síria, chegou-se a um acor-
do para permitir que alguns 
parceiros da ONU retomem 
seu trabalho sobre o terreno, 
após um mês em que a assis-
tência humanitária chegou 
praticamente a fi car suspensa. 
“Precisamos de acesso susten-
tado” para todos os parceiros 
humanitários a fi m de chegar 
“sem restrições” aos sírios 
refugiados em acampamentos 
e outros lugares, disse Laerke. 
Já em Raqqa, as agências po-
dem entrar na cidade comple-
tamente devastada, segundo 
o porta-voz, mas as condições 

de segurança após a derrota 
do Estado Islâmico não lhes 
permite trabalhar.

“A falta de limpeza dos 
explosivos torna impossível 
fornecer ajuda humanitária 
dentro da cidade”, explicou 
Laerke. A situação também é 
crítica na província de Idlib, 
no noroeste do país, onde 
as operações militares pro-
vocaram o deslocamento de 
milhares de civis, alguns dos 
quais tiveram que fugir várias 
vezes das hostilidades. A ONU 
adverte que o governo poderia 
não ser capaz de resistir a um 

ressurgimento da violência, 
dada a elevada concentração 
de pessoas deslocadas. 

Ao mesmo tempo, as loca-
lidades de Fua e Kafraya, em 
Idlib, seguem cercadas por gru-
pos armados e não têm acesso a 
provisões humanitárias e trata-
mento médico, indicou Laerke. 
No sul, a equipe humanitária da 
ONU na Síria não tem acesso 
aos civis no acampamento de 
Al Rukban, onde a última vez 
que chegou um comboio com 
alimentos e outros produtos, 
pela fronteira jordaniana, foi 
no início de janeiro (ABr/EFE).

70% dos brasileiros atrasaram 
alguma conta em 2017

pedir a pessoa de pagar todas 
as suas contas fi xas. “Além 
disso, é recomendável poupar 
uma parte dos ganhos e deixar 
uma quantia para arcar com as 
despesas variáveis do mês”, 
orienta.

Dos entrevistados que já 
estiveram com nome sujo pelo 
menos uma vez nos últimos 12 
meses, 80% garantem ter mu-
dado alguma atitude na forma 
de administrar as fi nanças. As 

principais medidas foram: 
controlar todos os gastos 
(49%); pensar melhor antes 
de comprar algo (39%); com-
prar somente quando puder 
pagar à vista (34%); passar a 
economizar para lidar com im-
previstos (32%); evitar o uso 
do cartão de crédito (28%); 
não emprestar o nome para 
terceiros (23%); e cancelar 
o cartão de crédito (17%) - 
(SPC/CNDL).

Ministros vão a Roraima avaliar 
situação de imigrantes venezuelanosSão Bernardo confi rma primeiro 

caso de febre amarela autóctone “Estamos em uma situação 
crítica, temos que agir, e uma 
das ações poderá ser estabele-
cer áreas restritas para essas 
pessoas fi carem”, disse. “Boa 
Vista [capital de Roraima] é uma 
cidade modelo e, de repente, isso 
pode  desaparecer em função da 
sobrecarga de pessoas”, explicou 
Terra. O governo vai realizar 
um censo dos imigrantes vene-
zuelanos que entram no Brasil, 
“para ter ideia da dimensão do 
problema”, disse o ministro. 
Ele informou que existe uma 
estimativa de que mais de 10% 
da população de Boa Vista já é 
de refugiados (ABr).

na Venezuela é gravíssima”, 
disse Osmar Terra, relatando 
que até os indígenas venezue-
lanos estão vindo para o Brasil. 
Segundo o ministro, está sendo 
discutida a construção de um 
local para que esses imigrantes 
possam fi car e receber atendi-
mento do governo brasileiro.
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Existe uma guerra e 
estamos perdendo

Na contramão, o crime 

se aperfeiçoa, cresce, 

inventa novas técnicas

Para aqueles que olham 
os noticiários interna-
cionais e se aterrorizam 

com uma possível guerra entre 
os Estados Unidos, de Donald 
Trump, e a Coreia do Norte, de 
Kim Jong-Un, leia com atenção 
a próxima frase: o Brasil já está 
em Guerra e está perdendo. 

Em apenas três semanas 
são assassinadas no Brasil 
mais pessoas do que o total 
de mortos em todos os ata-
ques terroristas no mundo 
nos cinco primeiros meses de 
2017. Ao todo, foram mais de 
59 mil homicídios, segundo o 
último Atlas da Violência, pu-
blicado em 2017 e produzido 
pelo Ipea em parceria com o 
Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública. São seis mortes por 
hora. Como comparação, a 
Guerra da Síria já matou mais 
de 340 mil pessoas desde seu 
início em 2011, uma média de 
56 mil por ano. 

Mas por que nos importamos 
e nos preocupamos mais com 
os desdobramentos da dis-
cussão Trump x Kim? Aqui no 
Brasil, a criminalidade já virou 
rotina e a naturalização desta 
situação aumenta a falta de 
cobrança de uma solução pelas 
as autoridades. Esta soma de 
fatores nos levou ao longo de 
anos de má administração até 
a calamidade atual. 

Estados sem dinheiro não 
conseguem investir em nada, 
inclusive na segurança. A situ-
ação de Rio Grande do Norte é 
o último exemplo desta triste 
fórmula a eclodir. É neste pon-
to que a criminalidade deixa 
a periferia e toma conta do 
Estado. E é só neste momento 
que percebemos o problema. 
A greve das polícias locais é o 
último grito contra a falta de 
estrutura e precariedade da 
segurança pública.

O fi m da paralização se deu 
quando o governo acatou as 
reinvindicações dos sindicatos. 
Dos 18 pedidos dos policiais 
e bombeiros, a maioria era 
por estrutura, novos carros, 
fardas e pagamento em dia. 
O básico para se combater a 
criminalidade e colocar a vida 
em risco. Você chega ao seu 
trabalho, mas não tem cadeira, 
computador ou mesa. Mesmo 
assim precisa entregar os seus 
projetos, pois seus clientes 
estão cobrando. Soma-se a 
isso, um atraso salarial. Um 
ou dois meses sem receber. 
Como você se sentiria? Agora 
imagine ser um policial e ter 
o risco de trabalhar em uma 
das 50 cidades mais violentas 
do mundo.

Esta é a situação que moti-
vou a paralização das polícias 
em RN, mas é a mesma história 
que se repete na maioria dos 
estados brasileiros. Rio de Ja-
neiro, Rio Grande do Sul, Santa 
Catara e por aí vai. Na contra-
mão, o crime se aperfeiçoa, 
cresce, inventa novas técnicas. 
Mas a crise já passou e a polícia 
voltou a trabalhar, certo? Não. 
Os estados continuam que-
brados ou mal administrados. 
Remedia-se e abafa, mas não 
acaba com o problema. É uma 
doença onde se cuida apenas 
dos sintomas, sem tratar real-
mente a causa raiz. Com isso, 
as dores passam, mas voltam 
piores quando o tratamento 
superfi cial não faz mais efeito.

Enquanto não houver uma 
conscientização da popula-
ção para cobrar soluções e 
os governantes tiverem mais 
responsabilidade pelos seus 
gastos, continuaremos perden-
do essa Guerra e seguiremos 
sentados na frente da TV, 
preocupados com a crise de 
Donald Trump.

 
(*) - Mestrado em administração 

de empresas, MBA em fi nanças e 
diversas pós-graduações nas áreas de 

marketing e negócios. É especialista 
em segurança e diretor da CAME do 

Brasil (www.came-brasil.com).

Marco Antônio Barbosa (*)

A - Doenças Cardiovasculares
As doenças cardíacas fazem cada vez mais vítimas entre a população 
brasileira. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, em 
2016, cerca de 350 mil brasileiros morreram devido a problemas car-
diovasculares. Para conscientizar o público que passa todos os dias 
pelo centro de São Paulo, o Shopping Light promove a exposição “Siga 
Seu Coração e Tome Uma Atitude”, em parceria com o Instituto Lado 
a Lado pela Vida. A campanha objetiva incentivar mudanças de hábitos 
para a prevenção de doenças relacionadas ao coração, sensibilizando a 
população sobre a importância e os cuidados a serem tomados, evitando 
complicações como o infarto e o AVC. No total, nove obras de arte sobre 
o tema fi carão expostas pelos diversos pisos do empreendimento até 14 
de fevereiro (www.shoppinglight.com.br).

B - Investimento Imobiliário
A Alianza Investimentos Imobiliários, gestora de investimentos focada 
em Real Estate, anuncia a conclusão da oferta pública de um novo Fundo 
de Investimento Imobiliário, o Alianza Trust Renda Imobiliária FII. O 
montante levantado foi R$ 99.704.200, envolvendo 906 Investidores. A 
liquidação do fundo foi realizada em 27 de dezembro de 2017 e, desde 
4 de janeiro, suas cotas são negociadas na B3 sob o ticker ALZR11. Os 
recursos serão utilizados na aquisição de imóveis não residenciais alu-
gados via contratos ditos “atípicos”. Este tipo de contrato é mais forte, 
porque conta com multa integral do saldo devedor em caso de rescisão 
antecipada, ao invés da penalidade usual de apenas 3 alugueis. Além 
disso, não está sujeito à ação revisional, aquela que realinha o valor 
do aluguel do contrato ao valor de mercado. Outras informações em: 
(http://alianza.com.br/).

C - Restrições Alimentares
A 22 Brigaderia Gourmet chegou para satisfazer aqueles que amam o bom 
e velho docinho, mas que são condicionados a se privarem de comê-lo. 
Pensada tanto para pessoas com restrições alimentares, quanto para 
quem deseja comer de modo mais saudável – sem perder o prazer de 
apreciar um doce gostoso –, a loja (Av. Paulista, 1499) oferece brigadeiros 
artesanais sem glúten, lactose e açúcar, além de brigadeiros veganos. O 
objetivo é atender, além do público geral, pessoas com intolerância ou 
em dieta. É importante ressaltar que os brigadeiros não são indicados 
para quem tem alergia, que é diferente de intolerância. A intolerância 
à lactose ocorre pela redução da lactase – enzima responsável pela 
digestão desse açúcar. Já a alergia à proteína do leite de vaca se dá por 
reação imune do organismo contra a respectiva proteína. Saiba mais no 
site: (www.22brigaderia.com).

D - Finanças para ONGs
A Fundação Salvador Arena deu início ao processo seletivo 2018 para 
o Programa de Formação em Sustentabilidade Financeira, uma capa-
citação gratuita voltada a profi ssionais do terceiro setor que atuam em 
ONGs das áreas de assistência social, educação e saúde na Baixada 
Santista e Grande São Paulo. As ONGs interessadas devem preencher 
o formulário de inscrição disponível no site (www.fundacaosalvadora-
rena.org.br) e indicar três participantes, sendo um deles representante 
da diretoria e/ou conselho e outros dois representantes do setor de 
captação de recursos. A inscrição também é gratuita. O curso é pre-
sencial, com algumas atividades à distância, e será oferecido entre os 
dias 2 e 10 de novembro. 

E -  Empresas Inovadoras
A Saint-Gobain, líder em construção sustentável, foi anunciada como 
uma das empresas mais inovadoras do mundo pelo ranking Top 100 
Global Innovators, da Clarivate Analytics. É o sétimo ano seguido que 
o grupo entra para a lista. Com cerca de 4 mil colaboradores ao redor 
do mundo dedicados a pesquisa e desenvolvimento, a empresa investe 
mais de 430 milhões de euros por ano na área. Hoje, o grupo francês tem 
mais de 900 projetos de P&D em progresso, e um conjunto de inovações 
que permite o lançamento de novas soluções a cada ano. Um em cada 
quatro produtos vendidos atualmente pelo grupo não existia há cinco 
anos. Além de projetos específi cos em cada atividade, a Saint-Gobain 
apoia, por meio de programas específi cos, iniciativas para redução 
das emissões de carbono, e atua em três áreas principais: materiais e 
processos, ciências das edifi cações, transformação digital e tecnologia 
emergente associada. 

F - Preparo de Currículo 
A programação de ofi cinas do Centro de Apoio ao Trabalho será aberta 
amanhã (7), às 9h, com orientações sobre como preparar um currículo. 
Os técnicos da Secretaria Municipal de Trabalho estarão em sete unidades 
do CATe levando informações de como se sair bem nessa importante 
etapa. Dúvidas sobre os tópicos necessários que precisam constar no 
currículo, entre outros assuntos serão abordados no encontro. Ainda, 
oportunidade de conversar com os selecionadores sobre entrevistas e 
como fazer uma apresentação pessoal relevante. A atividade será reali-
zada nas unidades Central, Santana, Interlagos, Pirituba, Itaim Paulista, 
Itaquera e Parelheiros. Para participar é necessário ter mais de 16 anos 
e levar RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS (http://www.
prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/trabalho/). 

G - Para Melhor Idade
A melhor idade é o momento de viver novas experiências e descobrir novos 
lugares, mas sem abrir mão de qualidade e de conforto. Acreditando nisso, 
a Alitalia acaba de lançar uma tarifa especial para pessoas acima de 60 anos 
para a classe Econômica Premium, com valores a partir de US$1.124 mais 
taxas. A Alitalia oferece 10 voos semanais saindo de São Paulo e voos diários 
a partir do Rio de Janeiro, todos com destino a Roma e conexões. As rotas 
no momento incluem 20 cidades na Itália e mais 54 destinos incríveis ao 
redor do mundo, como Tel Aviv, Amsterdã, Londres, Atenas, Bruxelas e 
muito mais. Balcão de check-in dedicado e embarque prioritário e cabine 
separada, com assentos ergonômicos que reclinam até 120° e oferecem 40% 
mais espaço para as pernas (www.alitalia.com.br) ou tel. (11) 3858-7960. 

H - Recuperação de Atletas 
Grandes atletas no mundo já utilizam da prática de Pilates como uma 
grande aliada para a melhora do desempenho em atividades esportivas 
ou nos processos de reabilitação. A Metalife, líder nacional na fabricação 
de equipamentos de Pilates, e 2ª maior do mundo no segmento, acaba 
de anunciar uma parceria inédita com o Sport Club Corinthians Paulista. 
A empresa fornecerá equipamentos de Pilates de última geração para 
a área de fi sioterapia, treinamento funcional e para o laboratório de 
biomecânica, o Lab-R9. O objetivo da parceria é aprimorar e agilizar, por 
intermédio do Pilates, o processo de recuperação dos jogadores. Além 
disso, o método contribuirá para o desempenho individual de cada atleta. 

I - Produtos Prontos
A Marfrig Global Foods, uma das maiores companhias globais de proteína 
animal do mundo, por meio da divisão Beef, acaba se ampliar seu portfólio 
de produtos da linha Bassi. Por meio da unidade de Pampeano, no estado 
do Rio Grande do Sul, a companhia passa a produzir e comercializar molhos 
prontos para carne e produtos à base de arroz em pouches e latas. Ao 
todo, a estimativa é comercializar mensalmente 100 toneladas de arroz 
processado e 100 toneladas de molhos, que também serão exportados, 
inicialmente para Europa, América do Norte e Caribe. O produto tem 
embalagem exclusiva, pronta para ser levada direto ao micro-ondas o que 
garantirá ainda mais praticidade ao consumidor. Já o arroz em pouches e 
latas será feito e comercializado apenas pela companhia. 

J - Geoprocessamento Aplicado 
Estão abertas as inscrições para especialização em Geoprocessamento Aplica-
do, da UFSCar. A especialização é ofertada na modalidade semipresencial, com 
aulas teóricas, de laboratório e de campo. A iniciativa atende a demandas de 
quem necessita de conhecimentos básicos e avançados em geoprocessamento 
utilizando programas gratuitos. A carga horária total é de 384 horas, sendo 
192 presenciais e 192 não presenciais. As atividades têm início previsto para 
2 de março, com término em fevereiro de 2019. As aulas presenciais serão 
ministradas às sextas-feiras, das 19 às 23 horas, e aos sábados, das 8 às 12 
e das 14 às 18 horas. São pré-requisitos para inscrições: diploma de curso 
superior registrado no Ministério da Educação (MEC); conhecimentos básicos 
de Informática, Geografi a e Cartografi a; e domínio dos idiomas do material 
didático. Mais informações em (www.nucleodegeo.ufscar.br).

A - Doenças Cardiovasculares
As doenças cardíacas fazem cada vez mais vítimas entre a população 

D - Finanças para ONGs
A Fundação Salvador Arena deu início ao processo seletivo 2018 para 

Com a melhoria do cenário econômico, o brasileiro voltou a 

investir na aquisição de bens de maior valor agregado.

O total de recursos liberados 
pelo sistema fi nanceiro regis-
trou alta de 22,9% em 2017 e 
atingiu a soma de R$ 101,1 
bilhões. Esta foi a primeira vez, 
desde 2014, que o montante 
destinado às operações de 
fi nanciamento e leasing supe-
rou a marca de R$ 100 bilhões. 
À época, o volume foi de R$ 
111,2 bilhões. Na compara-
ção com 2016, quando foram 
liberados R$ 80,2 bilhões, o 
crescimento no volume de 
negócios foi de 22,9%. 

Isso comprova que os ban-
cos de montadoras e insti-
tuições independentes pos-
suem liquidez para atender 
a demanda do consumidor e 
oferecer crédito. Além disso, 
com a melhoria do cenário 
econômico, o brasileiro vol-
tou a investir na aquisição de 
bens de maior valor agrega-
do. “Esse resultado supera a 
nossa expectativa, que era de 
liberar R$ 90,6 bilhões. Depois 
de três anos de recessão, as 
vendas fi nanciadas voltaram 
a crescer. Isso é refl exo da 
redução da taxa básica de 
juros e de outros indicadores 
econômicos, que garantem 
maior previsibilidade ao con-

IGP-DI registra 
infl ação de 
0,58% em 
janeiro

O Índice Geral de Preços – 
Disponibilidade Interna (IGP-
-DI) registrou inflação de 
0,58% em janeiro deste ano. A 
taxa é inferior à registrada em 
dezembro de 2017 (0,74%), 
mas superior à observada em 
janeiro daquele ano (0,43%). 
Segundo a Fundação Getulio 
Vargas (FGV), o IGP-DI acu-
mula defl ação (queda de pre-
ços) de 0,28% em 12 meses. O 
IGP-DI de janeiro foi calculado 
com base nos preços coletados 
entre os dias 1º e 31 do mês de 
referência.

A queda da taxa entre dezem-
bro de 2017 e janeiro deste ano 
foi provocada pelos preços no 
atacado, medidos pelo Índice 
de Preços ao Produtor Amplo, 
que variaram apenas 0,58% em 
janeiro, depois de uma infl ação 
de 1,07% em dezembro de 2017. 
Por outro lado, as taxas de in-
fl ação no varejo e na construção 
civil foram mais intensas em 
janeiro do que em dezembro. 
O Índice de Preços ao Consu-
midor passou de 0,21% em de-
zembro para 0,69% em janeiro. 
Já o Índice Nacional de Custo 
da Construção subiu de 0,07% 
para 0,31% no período (ABr).

O ambiente atual está favorável à recuperação econômica, 

embora economistas avaliem que o crescimento estará 

concentrado no primeiro trimestre.

De acordo com os econo-
mistas do grupo, a taxa 
de juros permanecerá 

em 6,75% ao longo de 2018. 
Até então, a previsão era de 
que ocorresse nova elevação 
para 7% no fi m deste ano.

“Com os resultados de in-
flação abaixo do esperado 
– e cenário favorável para a 
manutenção em um patamar 
baixo – o Banco Central  ga-
nhará espaço para postergar 
o aumento da taxa de juros 
para 2019, apesar dos sinais de 
retomada mais consistentes da 
atividade”, explica Fernando 
Honorato, vice-presidente do 
comitê da Anbima. O ambiente 
atual está favorável para a re-
cuperação da economia. Entre 
os fatores mais relevantes, o 
grupo ressalta a melhora das 
condições fi nanceiras no país, 
a liquidez internacional, e a 
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Mercado fi nanceiro prevê 
queda da Selic para 6,75%

O Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capitais) aposta em uma queda de 0,25 ponto percentual na Selic na reunião 
do Copom, que termina hoje (7)

em relação à ultima reunião do 
comitê. Apesar das incertezas 
com relação à aprovação da 
reforma previdenciária, houve 
uma melhora na percepção 
de curto prazo por conta do 
resultado do défi cit primário 
do governo, situado abaixo da 
meta prevista. 

Os economistas destacam a 
melhora dos indicadores nos 
Estados Unidos, sobretudo 
aqueles relacionados à ativi-
dade econômica e ao mercado 
de trabalho. Desta forma, a 
possibilidade de que a infl ação 
possa chegar na meta de 2%, 
junto com o comunicado do 
FED reconhecendo a melhora 
do quadro econômico, mudou 
as apostas de parte dos analis-
tas quanto à elevação dos juros 
norte-americanos, passando a 
previsão de três para quatro 
aumentos neste ano (Anbima). 

trajetória positiva dos indica-
dores recentes de aumento 
da produção industrial e de 
redução do desemprego.

Parte dos economistas, en-
tretanto, avalia que o cresci-
mento estará concentrado no 

primeiro trimestre, já que as 
incertezas globais ou políticas 
poderão desacelerar o nível de 
atividade. A previsão de cresci-
mento do PIB para 2018 man-
teve-se praticamente estável, 
passando de 2,8% para 2,9% 

Financiamento para compra de veículos 
fechou 2017 com alta de 22,9% 

sumidor”, afi rma o presidente 
da ANEF (Associação Nacional 
das Empresas Financeiras das 
Montadoras), Luiz Montenegro.

A redução da taxa média de 
juros também contribuiu para 
elevar a procura pelo crédito. 
De acordo com o último ba-
lanço divulgado pela entidade, 
as taxas de juros praticadas 
pelos bancos de montadoras 
foram de 18,85% ao ano e de 
1,45% ao mês - as menores 
desde dezembro de 2014. Já 

os índices cobrados pelas 
instituições independentes 
foram de 22,2% ao ano e de 
1,68% ao mês – mais baixos 
do que os cobrados há três 
anos, que foram, pela ordem, 
de 22,3% e 1,69%. Com a 
redução das taxas de juros e 
maior estabilidade econômica, 
o consumidor se sentiu mais 
confi ante e foi às compras. 
Havia uma demanda muito 
reprimida pelo crédito”, avalia 
Montenegro (ANEF).



Efeito das velocidades 
diferentes no crescimento 
dos setores econômicos

As projeções do 

Fundo Monetário 

Internacional para a 

economia mundial no 

período compreendido 

entre 2018 e 2022 são 

positivas 

O órgão estima que o 
crescimento médio do 
produto para os países 

da Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento 
Económico (OECD), que com-
preende os países mais ricos 
do mundo, situa-se em torno 
de 2%. Alguns receios podem 
ser citados no sentido de com-
prometer este crescimento 
projetado, como um eventual 
aumento das desigualdades 
sociais entre estes países. São 
35 países. 

Este processo precisaria ser 
muito intenso de forma a afetar 
fortemente- e negativamente- 
o atual ambiente geopolítico 
destas nações e, portanto, cau-
sar uma falta de cooperação 
entre eles, principalmente no 
ambiente comercial e fi nan-
ceiro. Esta possibilidade, até 
o momento, é muito baixa. O 
ambiente internacional con-
tinuará favorável ao Brasil e 
também a outros países emer-
gentes. O cenário internacional 
continuará adequado ao país, 
como esteve nos últimos anos. 

Entretanto, a recuperação 
do crescimento brasileiro não 
está ocorrendo em todos os 
setores ou segmentos econô-
micos do país. Atualmente a 
expectativa é de que a recu-
peração seja puxada princi-
palmente pelos dispêndios 
no consumo da sociedade. 

Os investimentos na diversi-
fi cação da matriz industrial, 
principalmente no setor de 
bens de capital e de bens inter-
mediários continuam baixos. O 
volume de exportação destes 
setores é baixo. A geração de 
emprego nestes segmentos 
também segue baixo. 

Não existe um programa de 
crescimento econômico esta-
belecido para todos os setores 
econômicos. Os setores de pro-
dução para bens de consumo 
estão possuindo uma maior 
velocidade de crescimento do 
que os demais. O crescimento 
em outros setores, igualmente 
signifi cativos e estratégicos, 
como o da indústria de bens de 
capital, são fundamentais para 
reduzir o desemprego futuro e 
garantir o crescimento. 

O país não está defi nindo e 
nem construindo uma matriz 
adequada de interdepen-
dência entre os setores. O 
crescimento econômico até 
2022 carrega as incertezas da 
falta de um planejamento que 
estimule a iniciativa privada e 
o empreendedorismo social. 
Será que este será o programa 
que o país deverá aguardar dos 
candidatos à Presidência da 
República? 

Sem um crescimento nos 
investimentos ou na formação 
bruta do capital fi xo destinado 
a todos os segmentos econô-
micos da sociedade, fi ca difícil 
considerar um crescimento 
acima de 4% ao ano. 

Esta taxa é obrigatória para 
atender as necessidades fu-
turas da população brasileira.

(*) - É professor de energia elétrica 
da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.

Agostinho Celso Pascalicchio (*)
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“Nós estamos che-
gando à conclu-
são de que não 

há como deixar esse tema 
permanentemente o ano 
todo”, disse. Para ele, ficará 
difícil continuar trabalhando 
a pauta após esse período. 
Reforçou que, a partir de 
junho, o Congresso deve se 
voltar principalmente à ques-
tão eleitoral e lembrou que o 
governo precisa tocar outras 
reformas. “E temos que ir 
para outras pautas. E vamos 
continuar com a chamada 
simplificação tributária”.

Temer mencionou a conta do 
governo, de que faltam cerca 
de 40 votos para chegar aos 
308 necessários à aprovação 
da reforma. “São só 40 votos. 
Você sabe que essas coisas... 
no instante em que se pegue 
a onda de que pode aprovar, 
de que é necessário, isso traz 
os votos com muita facilidade. 

O presidente Temer diz que fi cará difícil continuar trabalhando 

a pauta da reforma da Previdência depois de fevereiro.

Hillary pede que EUA 
retome protagonismo 
no mundo

Mais de um ano após perder 
as eleições para Donald Trump, 
a democrata Hillary Clinton 
voltou à cena, em um discurso 
em Washington no qual fez 
um apelo para que o país volte 
a assumir o protagonismo no 
mundo.

“Temos de restabelecer a voz 
da América na arena mundial. 
Se você começa a não ligar, a 
rejeitar o que vem ocorrendo no 
mundo, você começa a perder 
batalhas”, disse a ex-secretária 
de Estado a uma plateria na 
Universidade de Georgetown, 
durante um evento de pre-
miação de mulheres que lutam 
pelos direitos humanos, paz e 
justiça no mundo. 

A maior parte do discurso 
de Hillary foi para defender 
o protagonismo feminino na 
sociedade e na política, mas a 
democrata também aproveitou 
para alfi netar o republicano 
Donald Trump. Um de seus 
principais apelos foi pela par-
ticipação dos EUA no Acordo 
Climático de Paris. “Somos o 
único país a não estar ali.

É um absurdo”, disse Hillary.
A ex-senadora também de-

fendeu o papel da imprensa, 
apesar das críticas de Trump 
aos jornais locais. “Eu ainda 
acredito na verdade, em provas, 
fatos. Não existe realidade al-
ternativa. A verda está sitiada. 
O trabalho do jornalismo é 
particularmente crucial neste 
momento”, comentou (ANSA).

As sufragistas cuja luta permitiu que as mulheres britânicas 

conquistassem o direito ao voto.

O Reino Unido relembrou 
ontem (6) as sufragistas, cuja 
luta, extremamente polêmica 
para a época, permitiu que 
as mulheres britânicas con-
quistassem o direito ao voto 
no país europeu há 100 anos. 
Como parte da celebração, 
a primeira-ministra Theresa 
May - a segunda do país, 
depois de Margaret Thatcher 
- pronunciou um discurso em 
Manchester em homenagem 
às militantes heroicas. 

Os primeiros grupos favo-
ráveis ao sufrágio feminino se 
formaram no fi nal da década de 
1860, no Reino Unido, mas só 
ganharam relevância quando a 
ativista Emmeline Pankhurst 
fundou o Sindicato Político e 
Social das Mulheres, em 1903.

A lei que outorgava o direito 
ao voto às mulheres maiores de 
30 anos, cerca de oito milhões, 
foi aprovada pelo Parlamento 
britânico no dia 6 de fevereiro 
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Na mensagem enviada ao 
Legislativo para a abertura dos 
trabalhos de 2018, o presiden-
te Temer colocou como uma 
das prioridades do governo o 
combate “fi rme e consistente” 
ao crime organizado, além da 
atuação efetiva para coibir a 
entrada de drogas e armas em 
território nacional. A seguran-
ça pública também pontuou 
o discurso do presidente da 
Câmara, deputado Rodrigo 
Maia, que vem de um dos es-
tados onde a violência assume 
proporções mais graves, o Rio 
de Janeiro. Ele afi rmou que 
o tema precisa ser discutido 
de maneira transparente no 
Parlamento.

Mas foi o presidente do Con-
gresso, Eunício Oliveira, que 
colocou o assunto no centro 
do seu pronunciamento. O 
senador pelo Ceará, estado 
que enfrenta uma onda de 
homicídios neste início de 
2018, propôs a criação de um 
Sistema Nacional Unifi cado 
de Segurança Pública. Além 
disso, sugeriu rapidez nas 
reformas dos códigos Penal e 
de Processo Penal, e também 
da Lei de Execuções Penais.

Venda de bebidas 
alcoólicas em 
postos de 
combustíveis

A venda de bebidas alcoólicas em 
postos de combustíveis e em lojas 
de conveniência anexas poderá 
ser proibida. É o que pretende o 
projeto do deputado Sergio Vidigal 
(PDT-ES). Pelo texto, o descum-
primento da medida será punido 
com multa de R$ 1.500, aplicada 
em dobro no caso de reincidência 
no prazo de 12 meses. O projeto 
prevê que a fi scalização da nova lei 
será feita por estados e municípios.

Segundo o autor, a Lei Seca 
promoveu avanços na segurança 
do trânsito ao prever penalidades 
mais severas para o condutor que 
dirigir sob a infl uência de álcool. 
Atualmente, essa lei já proíbe a 
venda de bebidas alcoólica ao longo 
das rodovias federais. Entretanto, 
alerta Vidigal, muitos municípios 
enfrentam resistência à proibição 
da venda de bebidas alcoólicas em 
postos de combustível dentro do 
perímetro urbano.

“Passados 10 anos da publicação 
da Lei Seca, creio que podemos 
fazer alguns aperfeiçoamentos 
legislativos, entre os quais a am-
pliação da vedação da venda de 
bebidas alcoólicas para todos os 
postos de combustíveis e suas 
lojas de conveniência”, disse. O 
projeto será discutido e votado 
conclusivamente pelas comissões 
de Desenvolvimento Econômico; 
e de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

A regulamentação da profi s-
são de cuidador de idoso é um 
dos itens da pauta da Comissão 
de Assuntos Sociais do Senado, 
que fará sua primeira reunião 
de 2018 hoje (7). O projeto é 
de autoria do deputado Felipe 
Bornier (Pros-RJ) e também 
diz respeito aos cuidadores 
de crianças, de pessoas com 
defi ciência e com doença rara. 
Pela proposta, os profi ssionais 
devem ter ensino fundamental 
completo e curso de qualifi -
cação na área, além de idade 
mínima de 18 anos, bons ante-
cedentes criminais, e atestados 
de aptidão física e mental.

Quando o cuidador for em-
pregado por pessoa física, para 
trabalho por mais de dois dias 
na semana, atuando no domicí-
lio ou no acompanhamento de 
atividades da pessoa cuidada, 
terá contrato regido pelos mes-
mas regras dos empregados do-
mésticos. Se forem contratados 
por empresas especializadas 
estarão vinculados às normas 
gerais de trabalho. O relator 
é o senador Elmano Férrer 
(PMDB-PI), que é a favor da 
iniciativa, por se tratar de 
atividades em ascensão, cada 

vez mais necessárias às famílias 
brasileiras. Segundo ele, com 
a regulamentação milhões de 
trabalhadores poderão sair da 
informalidade.

Outros três projetos de regula-
mentação de profi ssão estão na 
pauta da Comissão.  Dois deles 
receberam votos favoráveis 
pelos respectivos relatores: o 
que regulamenta o exercício da 
atividade de despachante docu-
mentalista; e o  sobre educador 
social. Já o que trata do gestor 
de serviços de saúde, recebeu 
voto contrário do senador Valdir 
Raupp (PMDB-RO). Segundo 
ele, trata-se de um campo de 
atuação eminentemente mul-
tiprofissional, composto por 
profi ssionais oriundos das mais 
diversas áreas do conhecimento.

“Apesar de existirem alguns 
poucos cursos de formação su-
perior na área, além de especia-
lização e programas de mestrado 
e doutorado, a capacitação do 
gestor de serviços de saúde 
ainda ocorre principalmente em 
serviço. Trata-se de um campo 
do saber cuja sistematização é 
recente e incompleta, que ainda 
busca sua identidade própria”, 
alegou (Ag.Senado).

O projeto prevê que o cuidador tenha ao menos o ensino 

fundamental completo e um curso de qualifi cação.

Brito

Temer vê difi culdade em 
aprovar reforma da Previdência 

depois de fevereiro
O presidente Temer disse que o governo não pode fi car discutindo a reforma da Previdência ao longo 
de todo o ano e afi rmou que o tema precisa ser votado nas próximas semanas, independentemente do 
resultado

Quem quiser, vá ao setor de 
Previdência do Ministério da 
Fazenda e verifi que os dados”. 
O presidente disse que o défi cit 
na Previdência chegou a R$ 268 
bilhões no ano passado e que 
pode chegar a R$ 320 bilhões 
no ano que vem.

Perguntado sobre uma even-
tual candidatura à Presidência 
da República nas eleições deste 
ano, Temer afi rmou que não 
pensa nisso. Prefi ro que [as 
pessoas do seu partido] não 
pensem nisso”. Disse ainda 
acreditar que sua esposa, a 
primeira-dama Marcela Temer, 
não gostaria que ele participas-
se de uma corrida eleitoral pela 
presidência e revelou que seu 
desejo é ser lembrado por esta 
gestão. “Meu desejo, e vou ser 
um pouco pretensioso, é fazer 
uma gestão histórica. De um 
presidente que pôs o país nos 
trilhos. Isso é mais que sufi cien-
te” (ABr).

Eu conheço bem o Congresso, 
fui três vezes presidente da 
Câmara”. Ele lembrou ainda 
que há cerca de 70 deputados 
considerados indecisos, que 
podem ser convencidos a votar 
com o governo.

O presidente discordou do 
relatório da CPI da Previdência 
Social, apresentado em outu-
bro. O relatório diz que não há 
défi cit na Previdência, e sim 
má gestão.

“Essa CPI é equivocada. 

Discursos no Congresso alertam 
para aumento da violência

O presidente da Frente Par-
lamentar de Segurança Pública, 
deputado Alberto Fraga (DEM-
-DF), diz que a unifi cação do 
sistema de segurança é um 
dos projetos que já estão sendo 
examinados pelo Congresso. O 
pacote inclui ainda propostas 
de fl exibilização do Estatuto do 
Desarmamento e de mudanças 
no sistema prisional. O deputa-
do afi rma que a criminalidade é 
resultado, entre outras coisas, 
da ausência do poder público 
nas áreas mais carentes das 
grandes cidades.

“Quando o Estado não chega 

no morro, quem é que acolhe o 
fi lho do pedreiro? É o trafi cante. 
Mas faltou o quê? Faltaram as 
políticas públicas lá no morro. 
Então o trafi cante apoia o fi lho 
daquele pedreiro, e aquele pe-
dreiro, aquele homem trabalha-
dor, que não tem condições de 
comprar um tênis para aquele 
fi lho, que não tem condições 
de dar uma educação àquele 
fi lho, o trafi cante vai, dá pra ele 
um dinheiro três, quatro, cinco 
vezes maior do que o salário do 
pai, pra descer o morro, levar 
uma droga e entregar no asfal-
to”, disse Fraga (Ag.Câmara).

Regulamentação da 
profi ssão de cuidador 

será analisada

Conquista do direito ao voto por 
britânicas completou 100 anos

de 1918. No entanto, foi preciso 
esperar uma década para que as 
mulheres pudessem votar aos 21 
anos, como faziam os homens.

O sucesso das sufragistas 
britânicas se emoldura em 
um movimento social mais 
amplo que já tinha levado a 

reconhecer o voto feminino 
na Nova Zelândia (1893), na 
Austrália (1902), na Finlândia 
(1906), na Noruega (1913) e 
na União Soviética (1917), e 
que logo seria reproduzido na 
Alemanha (1918) e nos Esta-
dos Unidos (1920) - (ANSA).

A Comissão de Constituição e Justiça do 
Senado retoma os trabalhos hoje (7), com 
a análise da legalização dos jogos de azar e 
a reabertura dos cassinos no país. O tema é 
tratado em projeto do senador Ciro Nogueira 
(PP-PI), que autoriza a exploração de “jogos 
de fortuna”, sejam online ou presenciais, em 
todo o território nacional. a proposta recebeu 
substitutivo do relator, senador Benedito de 
Lira (PP-AL), e dois votos em separado, am-

bos pela rejeição, dos senadores Magno Malta 
(PR-ES) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

A regulamentação das apostas deverá 
contemplar jogo do bicho; vídeo-bingo e 
videojogo; jogo de bingo; jogos de cassinos 
em complexos integrados de lazer; jogos de 
apostas esportivas e não esportivas; jogos 
de cassino online. O credenciamento para 
exploração do jogo de bingo e vídeo-bingo 
terá prazo de 20 anos, renovável por igual 

período, e será de responsabilidade dos es-
tados. Já o credenciamento dos cassinos terá 
validade por 30 anos, podendo ser renovado 
por sucessivos períodos. Essas regras fazem 
parte do substitutivo elaborado por Benedito.

Outra iniciativa do relator da Comissão foi 
prever a inclusão das empresas autorizadas a 
explorar jogos de azar na Lei de Lavagem de 
Dinheiro, obrigando-as a cadastrar os clientes e 
informar operações ao Coafi . Determinou ainda 

a adoção de providências, pelo Banco Central, 
no sentido de proibir o uso de instrumentos 
de pagamento, como cartões de crédito, em 
jogos de azar online administrados por empresa 
não-credenciada. As medidas de controle sobre 
os estabelecimentos credenciados deverão 
obrigá-los a promover a identifi cação de todos 
os jogadores que receberem premiações su-
periores a R$ 10 mil. Esses dados terão de ser 
encaminhados ao governo federal  (Ag.Senado).

Comissão pode votar proposta que legaliza jogos de azar
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ACIDENTE DE PERCURSO OU DE TRAJETO
Acidente de percurso ou de trajeto ocorreu alterações com a Reforma 
Trabalhista? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE RECONTRATAR FUNCIONÁRIO DEMITIDO 
HÁ 06 MESES, COM SALÁRIO MENOR, NA MESMA FUNÇÃO 
E MESMA BASE TERRITORIAL?

De acordo com a legislação não há nenhum impedimento nesse sen-
tido, porém não aconselhamos a redução do salário, já que se refere a 
mesma função e na mesma base territorial.

BENEFÍCIOS ESTENDIDOS AOS TERCEIRIZADOS
Empresa possui funcionários terceirizados, temos obrigação de 
estender os benefícios dos funcionários registrados para os terceiri-
zados, inclusive plano de saúde? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

OBRIGAÇÃO DE RECOLHER O INSS
Com a reforma trabalhista, de quem é a obrigação do recolhimento 
do INSS 11% de autônomo? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA POSSUI FUNCIONÁRIO COM BANCO DE HORAS ALTO, 
PODEMOS DESCONTAR DAS FÉRIAS COLETIVAS?

Informamos que cada procedimento pressupõe uma regra específica, 
portanto, as horas do banco de horas deverão ser descansadas, mas 
utilizadas em dias que seriam normais de trabalho e não compensar 
pelo pagamento de férias coletivas.

DIVULGAR O NOME DA EMPRESA NAS MÍDIAS SOCIAIS
Qual a norma legal que proíbe o funcionário, divulgar nas mídias sociais 
o local onde trabalha, deve fazer constar em regulamento interno, a 
obrigatoriedade de usar o uniforme apenas em horário de trabalho? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

Distrito São Miguel Paulista
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: EDSON NASCIMENTO MIRANDA,

ROSALINA OLIVEIRA DOS SANTOS,

O pretendente: MARCOS FUENTES RUELES,

ADÉLIA 
ALVES VIANA,

Viana e de Maria Pereira Viana.

O pretendente: ROGERIO LOPERCIO BARBOSA JUNIOR,

pretendente: PATRICIA OLIVEIRA VIEIRA SOUZA,

O pretendente: ADEILDO DE MATOS SOARES,

A pretendente: ANGELICA CECILIA DE SOUZA FERREIRA,

O pretendente: LUÍS CLÁUDIO PEREIRA,

dente: RENATA FRANCISCA DE SOUZA,

O pretendente: ÍRIO ITSUO TANAKA,

MARENILCE DE JESUS 
SILVA,

O pretendente: CLAUDIO BATISTA DE OLIVEIRA,

A pretendente: DANIELA BRAGA DE CARVALHO,

O pretendente: JOSÉ CARLOS DA SILVA,

dente: JOSIVANDA FERREIRA DA SILVA,

O pretendente: WILLIAM RODRIGUES SERRADO,

ARIANA MARIA DE 
SOUZA,

O pretendente: WILLIAM APARECIDO TURUBIA,

SARAH CARLOS DE JESUS, 

O pretendente: CHRISTIANO JOSE DE SOUZA,

ABDA ALVES DA SILVA,

O pretendente: FERNANDO ALVES DOS SANTOS,

dente: LIGIA CONCEIÇÃO SILVA MOURA,

O pretendente: KAEL ANTONIO QUEIROZ NUNES,

JENNIFER CASSIANO RIBEIRO,

O pretendente: RICARDO DA SILVA MENDES,

pretendente: ROBERTA SANTANA MACEDO,

O pretendente: ANDERSON CAMPOS,

FERNANDA DOS SANTOS NERI, 

O pretendente: THIAGO CORREA,

RENATA LIMA DOS 
SANTOS,

O pretendente: ALEXANDRE CRISTINI PASSOS,

ELIANA FERRAZ DE ALMEIDA,

O pretendente: JOSÉ OZAEL CONCEIÇÃO DOS SANTOS,

A pretendente: SANDRA SANTOS POSSIDONIO DA SILVA,

O pretendente: JONAS RODRIGUES DE OLIVEIRA,

pretendente: ROSANGELA KAWANI PEREIRA,

O pretendente: OBERDAN SANTOS SOUZA,

dente: EDICARLA LISBÔA DOS PASSOS,

O pretendente: FABRICIO FELIPE DA SILVA SOUSA,

A pretendente: RAPHAELA CRISTINA GADELHA COSTA DO NASCIMENTO, estado 

Santos da Costa.

O pretendente: EVANDRO JOSÉ DA SILVA,

BRUNA CARDOSO CARVALHO,

O pretendente: GERSON GAMA ARAUJO,

MARIA APARE-
CIDA BARBOSA DA SILVA,

O pretendente: PAULO ROGERIO TIBURCIO DE MELO,

pretendente: KAROLINE SANTOS ARAUJO,

O pretendente: VICTOR PAULON JAREMCRUSK,

APARECIDA FATIMA DOS REIS,

O pretendente: DUILIO MELO DE MAGALHÃES,

LUCIENE CIRITELLE GUIMARÃES, estado civil solteira, 

O pretendente: ANTHONY VILELLA VIANA,

Silva. A pretendente: BRUNA CAROLINE GARCIA PASSOS FERNANDES, estado 

O pretendente: JULIANO PARNAIBA LEITE,

A pretendente: DAMILES ALMEIDA DA SILVA,

O pretendente: JONNATHAN DE SANTANA, 

dente: THAIS CRISTINA RIBEIRO,

O pretendente: DENIS BISPO DOS SANTOS,

KAREN DA SILVA CORTEZ GOMES, 

O pretendente: MESSIAS MENDES DA SILVA PEREIRA,

ILCELIA BOTO 
DA SILVA,

O pretendente: JEFFERSON VASCONCELOS,

CARINA RODRIGUES CARDOZO,

O pretendente: OBINNA THANKGOD MUOJEKWU,

DEBORA 
REGINA SALES,

Oliveira Sales e de Sonia Maria Sales.

O pretendente: ANDRÉ SANTOS DE ANDRADE,

dente: DAIANE DA CONCEIÇÃO SOBRINHO,

O pretendente: ROBERTO BARBOSA VASCONCELOS DA SILVA,

da Silva. A pretendente: KARIN CRISTINA DA SILVA SARAIVA, estado civil solteira, 

O pretendente: DANIEL UBIRAJARA DOS SANTOS,

JESSICA NICOLLE NOGUEIRA CINTRA, estado 

O pretendente: ADRIANO ARAUJO DA SILVA JUNIOR,

te: GABRIELLY AMORIM NOBREGA,

O pretendente: DAVID GARCIA BORJANO,

Borjano. A pretendente: APARECIDA ROSA SOARES,

O pretendente: ROBERTO BORIM FILHO,

Perassolli Borim. A pretendente: VIVIAN PAULA ALIANDRO FURLANETTO,

O pretendente: GABRIEL PASSUELLO SILVA DOS SANTOS,

dos Santos e de Monica Cristina Passuello Camargo. A pretendente: RAFAELA MARIA 
DO NASCIMENTO,

O pretendente: RODRIGO BOCHI DE PAULA,

KIM MELO DE CARVALHO, 

O pretendente: DIEGO MORENO GOMES,

ANNE CAROLINE SILVA KAWAGOI 
MACHADO,

O pretendente: ALEX DE OLIVEIRA DA SILVA,

Silva e de Marli Maria de Oliveira da Silva. A pretendente: MAYARA FACINA CABRAL, 

O pretendente: JOCILAN DE SOUZA JUNIOR,

Maria dos Santos. A pretendente: THAMMILY WANDY DOS SANTOS,

26º Subdistrito - Vila Prudente
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:

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0003943-31.2013.8.26. 0176 - nº de ordem 1160/13
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Judicial, do Foro de Embu das Artes, Estado de SP, Dr(a).
Tatyana Teixeira Jorge, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Cecília Barreto Da Silva RG Nº 14.231.648,
CPF Nº 042.386.288-02, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de
Cobrança no valor de R$ 5.198,40. referente às da taxa de conservação do lote 20, da Quadra BQ, do
Empreendimentos Terras de Sta Cristina VII. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Dado e passado nesta cidade de Embu das Artes, aos 30/01/2018.                                             (06 e 07)

Edital de Intimação - Prazo de 30 dias. Processo Nº 0007012-29.2017.8. 26.0565 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª VC, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de SP, Dr(a). Sérgio Noboru Sakagawa, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Thiago Sanz Miranda, RG 46.032.803-7, CPF 231. 002.408-20, Rua
Angelo Aladino Grecchi, 113, Olimpico, CEP 09570-580, Sao Caetano do Sul - SP que por este Juízo,
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social Camiliana. Encontran
do-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a
sua Intimação por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de R$
8.386,35, 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 Caetano do Sul, aos 13/11/2017.                                                                   (06 e 07)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1010839-22.2014.8.26. 0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª VC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Barrichello, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Armando Agostinho Guerreiro, Rodovia Raposo Tavares, 3175, APTO 117 D,
Jardim Arpoador - CEP 05577-100, São Paulo-SP, CPF 221.131.948-30, RG 27.830.414-X, Brasileiro, que
lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino,
alegando em síntese: ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 2.445,52, referente ao contrato de prestação
de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Estando a Ré em lugar ignorado, foi
deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou
embargue a ação, ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. 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 maio de 2017.                                                                                                  (06 e 07)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1012758-06.2014.8. 26.0001/01 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na
forma da Lei, Faz Saber a(o) Amanda Ferreira de Souza, CPF/MF Nº 299.772. 618-22, RG Nº 32320182-9
que lhe foi proposta uma ação de cobrança pelo procedimento comum julgada procedente, ora em fase
cumprimento de Sentença por parte de Sociedade Beneficente São Camilo objetivando o recebimento da
quantia de R$ 37.829,05. Estando a executada em local incerto ou não sabido foi deferido a Intimação por
edital, para que no prazo de 15 (quinze) dias a fluir do prazo de 20 (vinte) dias pague o valor do débito
atualizado, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC). Decorrido o
prazo retro iniciase o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nomeando-se Curador Especial no caso
do silêncio. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de novembro de 2017.                                                    (06 e 07)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1024707-84.2015.8.26. 0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 16ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Paula da Rocha e Silva Formoso, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Itamar Augusto Marins, Brasileiro, Casado, RG 113233085, CPF
047.869.397-49, Rua Doutor Joao Batista de Lacerda, 44, apto 22, Quarta Parada, CEP 03177-010, São
Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda, visando o recebimento de valores não pagos atinentes à taxa de
conservação do Lote 19 da Quadra CN, Empreendimentos Terras de Santa Cristina V. Encontrando-se
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de janeiro de 2018.            (06 e 07)

3ª VC – Reg. Lapa.   
 

LAIS DE SOUSA 
CAMPOS , movida 
por AMC -  que foi julgado procedente em parte, ora em fase de 
Cumprimento de Sentença, condenando

ra que a executada, 

o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

4ª VC – São Miguel Paulista.  
26.  
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MERC KITS E SOLUÇÕES HIDRÁULICAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME. torna
público que requereu na CETESB a 

Logística Ambiental de São Paulo S.A. - Loga
NIRE JUCESP nº 35.300.318.005 - CNPJ/MF nº 07.032.886/0001-02

Extrato - Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantias Adicionais Real e Fidejussória, em Série 

Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de 09.11.2017
Data, Hora e Local: 09.11.2017, 11 hs, na sede, Avenida Marechal Mário Guedes, nº 221, São Paulo/SP. Presença: 
100% das debêntures. Mesa: Presidente:  Thiago Franco Martins, Secretário: Osvaldo Rodrigues Souza. Ordem do Dia/
Deliberações aprovadas: (A) a alteração de determinadas características das Debêntures constantes do “Instrumen-
to Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, 
com Garantias Adicionais Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, celebra-
do em 15.05.2015, conforme aditado em 12.05.2017. A alteração das Cláusulas 4.1.4, 4.3.2 e 4.4.1 da Escritura de Emis-
são, passam a vigorar com a seguinte redação: “4.1.4. Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de 
resgate antecipado das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos ter-
mos previstos nesta Escritura de Emissão, o prazo das Debêntures será de 79 meses a contar da Data de Emissão, com 
vencimento  nal em 15.12.2021 (“Data de Vencimento”). Na Data de Vencimento (ou na data de resgate antecipado 
das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta 
Escritura de Emissão, conforme o caso), a Emissora se obriga a proceder à liquidação das Debêntures, pelo saldo do Va-
lor Nominal Unitário (conforme de  nido na Cláusula 4.1.5 abaixo), acrescido da Remuneração (conforme de  nido na 
Cláusula 4.2.2 abaixo), nos termos da Cláusula 4.2 abaixo.” “4.3.2. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de 
resgate antecipado das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos ter-
mos previstos nesta Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário será amortizado, conforme disposto na tabela abai-
xo, a partir do término do Período de Carência do Principal, sendo que o primeiro pagamento ocorrerá em 15.11.2017 e 
o último na Data de Vencimento, observados os seguintes percentuais de amortizações por período (cada um, um “Pe-
ríodo de Amortização”): Datas de Amortização - Percentual do Valor Nominal Unitário: 15.11.2017 - 
2,0000%; 15.03.2018 - 5,7500%; 15.06.2018 - 5,7500%; 15.09.2018 - 5,7500%; 15.12.2018 - 5,7500%; 15.03.2019 - 
6,2500%; 15.06.2019 - 6,2500%; 15.09.2019 - 6,2500%; 15.12.2019 - 6,2500%; 15.03.2020 - 6,2500%; 15.06.2020 - 
6,2500%; 15.09.2020 - 6,2500%; 15.12.2020 - 6,2500%; 15.03.2021 - 6,2500%; 15.06.2021 - 6,2500%; 15.09.2021 - 
6,2500%; 15.12.2021 - 6,2500%. “4.4.1. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de amortização extraordinária, 
resgate antecipado das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos ter-
mos previstos nesta Escritura de Emissão, a Remuneração será paga (i) entre a Data de Emissão e 09.11.2017, em par-
celas trimestrais, sempre nos dias 15 dos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro de cada ano, e (ii) entre 
09.11.2017 e a Data de Vencimento, nas datas indicadas na tabela abaixo, sendo o primeiro pagamento devido em 
15.08.2015 e o último na Data de Vencimento (cada uma delas, uma “Data de Pagamento da Remuneração”):” Datas 
de Pagamento de Remuneração: 17.08.2015; 16.11.2015; 15.02.2016; 16.05.2016; 15.08.2016; 16.11.2016; 
15.02.2017; 15.05.2017; 15.08.2017; 15.11.2017; 15.03.2018; 15.06.2018; 15.09.2018; 15.12.2018; 15.03.2019; 
15.06.2019; 15.09.2019; 15.12.2019; 15.03.2020; 15.06.2020; 15.09.2020; 15.12.2020; 15.03.2021; 15.06.2021; 
15.09.2021; 15.12.2021; (B) a alteração do “Contrato de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças” 
(“Contrato”), celebrado em 21.05.2015, entre a Vega Valorização de Resíduos S.A. – VVR e o Agente Fiduciário, com a 
interveniência anuência da Companhia, conforme aditado em 12.05.2017, para refl etir os novos termos e condições das 
Obrigações Garantidas (conforme defi nido no Contrato) em razão das deliberações acima; e (C) autorização para que o 
Agente Fiduciário celebre, na qualidade de representante dos Debenturistas, em conjunto com a Companhia, todos os 
documentos necessários para efetivar as deliberações aqui consubstanciadas, incluindo, sem limitação, o segundo adi-
tamento à Escritura de Emissão e o segundo aditamento ao Contrato, que deverão ser formalizados em até 5 dias da 
presente data. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 09.11.2017. Debenturista: Banco Santander (Brasil) S.A. - Igna-
cio Lorenzo - Managing Director e Giovanni Fernandes Jr. - Investment Banker; Agente Fiduciário: Pentágono S.A. Distri-
buidora de Títulos e Valores Mobiliários - Julia Amorim - Procuradora; Emissora das Debêntures: Logística Ambiental de 
São Paulo S.A. - LOGA - Marcelo Batista Gomes - Diretor Presidente e Edson José Stek - Diretor de Operações. JUCESP nº 
53.266/18-3 em 29.01.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Especial

Cristina Índio do Brasil/Agência Brasil

Se é para falar de comida, claro que não podiam faltar 
os chefes de cozinha, escolhidos após intensa procura. 
A premiada chefe Flávia Quaresma deu assessoria ao 

carnavalesco da Azul, Vermelho e Branco da Ilha, Severo 
Luzardo. Flávia disse que quando a notícia sobre o enredo 
da escola se espalhou, começaram a chegar os pedidos dos 
chefes para participar do desfi le. E aí surgiu uma questão 
difícil de resolver: como arranjar lugar nas alegorias para 
atender tanta gente?

“Os chefes começaram a 
me ligar para estar nos carros 
e não tinha mais lugar. E eu 
enlouquecendo o carnava-
lesco, que me disse que os 
carros têm uma estrutura 
e não dava para botar mais 
ninguém”, contou Flávia. 
O jeito foi trazer um carro 
com vários chefes e o res-
tante desfi lará nas outras 
alegorias, representando a 
culinária da sua região. 

Flávia Quaresma revelou 
que a animação dos chefes 
de fora do Rio foi tanta que 
eles resolveram bancar os 
próprios custos com pas-
sagem e hospedagem para 
estar no desfi le da Ilha. As-
sim, ela conseguiu driblar a 
difi culdade fi nanceira que 
as escolas enfrentaram este 
ano com cortes de recursos.

“O Claude [Troisgros], o 
Laurent [Suaudeau] e a Ro-
berta Sudbrack, que moram 
no Rio, foi mais fácil, porque 
eles já estão aqui, mas são 18 
estados representados. Todos [os chefes estão] vindo por 
conta própria, pagando passagem e estadia. Eu falei: só 
garanto a diversão e o momento único na vida de vocês”, 
informou.

Emoção
Para a dona de um restaurante carioca, a experiência 

de desfi lar em escolas de samba não é nova, mas este ano, 
Flávia quase desmaiou de emoção, quando o carnavalesco 
disse que a gastronomia brasileira ia ser o enredo da Ilha. 
Atravessar a avenida dos desfi les, agora, será diferente, 
porque o enredo é a gastronomia, algo que lhe dá muito 
prazer.

“Tantos anos que a gente fi cou esperando para ver se 
alguém ia falar da gastronomia. A primeira reunião que 
a gente teve foi aqui no barracão [da Cidade do Samba] e 
eu enlouqueci. Já tinha a estrutura dos carros e o Severo 
me deu uma aula de como estava interpretando na aveni-

O carnavalesco Severo Luzardo está confi ante
no desfi le que a União da Ilha vai

fazer na segunda de carnaval.

Detalhe de uma das alegorias que a União da Ilha do Governador vai levar
para o Sambódromo.
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União da Ilha desfi la os sabores da 
culinária brasileira

A União da Ilha do Governador, da zona norte do Rio, entra no Sambódromo na segunda-feira de carnaval (12) 
com os sabores e pratos da culinária brasileira representados no enredo Brasil bom de boca

da a gastronomia. Fiquei arrepiada, ele lembrou de tudo 
com tantos detalhes!”, revelou, aprovando o trabalho do 
carnavalesco.

Setores
A primeira parte do enredo vai mostrar os produtos que 

vieram de fora, com a chegada da corte portuguesa ao Brasil. 
A partir daí, as infl uências dos portugueses e seu país de 
origem se misturam com os alimentos que encontraram por 
aqui, como o milho, o caju e a pimenta usada pelos indígenas. 

A infl uência dos nativos da 
América na culinária brasi-
leira estará representada no 
segundo setor do enredo. "O 
pato no tucupi é uma comida 
indígena que está até hoje no 
prato do brasileiro, [assim 
como] o tacacá. São coisas da 
culinária indígena”, explicou 
Severo Luzardo. 

Para a ala de baianas, o 
carnavalesco reservou um 
toque especial. Elas estarão 
vestidas em alusão à pacova 
da terra. “Em uma das cartas 
de Pero Vaz de Caminha de 
volta para Portugal ele des-
creve que encontrou aqui no 
Brasil uma espécie de bana-
na que os nativos chamavam 
de pacova, que era pequena 
e sem gosto. OK, mas era a 
nossa culinária e até hoje, 
na região Norte, se encontra 
pacova na feira e nas receitas 
está escrito pacova. Isso é 
bacana, é nossa culinária”, 
indicou. Em algumas regiões 
a pacova também é chamada 
de pacoba ou pacovã.

O terceiro setor vai mostrar a infl uência dos negros que 
vieram para o Brasil e dos seus pratos que se tornaram 
comuns na gastronomia do país, como a feijoada e o aca-
rajé. “Nos ensinaram muitas coisas e, sobretudo, botaram 
o tempero na culinária brasileira. Até então, a culinária 
da corte era muito insossa”, pontuou, acrescentando que 
as fantasias dos ritmistas da bateria farão referência aos 
cozinheiros negros.

No quarto setor, a escola vai fazer uma crítica de que 
apesar de produzir e exportar grande quantidade de ali-
mentos, parte da população brasileira ainda sofre com a 
fome. “Deveria ser o contrário. A gente produz o alimento 
para o mundo. Nós deveríamos ser uma nação fortíssima. 
Sabemos produzir, temos pesquisas tecnológicas. Não te-
mos é uma administração”, apontou Luzardo, sem entrar 
no viés político do tema.

Na sequência, com o cacau, a escola vai mostrar a alegria 
dos doces, uma homenagem às avós que fazem os bolos ca-

seiros, comuns na lembrança 
de muitas famílias. O setor 
vai apresentar, ainda, algu-
mas das preferências dos 
brasileiros, incluídas até em 
listas de turistas que chegam 
ao país. “Invariavelmente 
tem a coxinha de galinha, a 
caipirinha, o açaí e o pão de 
queijo, que hoje é exportado. 
A gente vai mostrando para o 
mundo que temos peculiari-
dades”, disse o carnavalesco.

O desfi le termina com um 
grande boteco – na visão de 
Luzardo, uma instituição 
no país. “O brasileiro vai 
lá para comer, para beber, 
conversar, falar de política, 
de carnaval, de futebol, 
de tudo, antes de ir para a 
casa. É uma instituição em 
que a comida nos agrega. 
É a gastronomia brasileira 
sendo bem representada”, 
acrescentou.

Descontração
O carnavalesco destacou que o enredo vai permitir que a 

Ilha se apresente leve e com muita evolução, o que caracte-
rizou vários desfi les da escola na avenida. E isso empolgou 
os componentes. Antes de defi nir os fi gurinos das alas, o 
carnavalesco teve o cuidado de mostrar e conversar sobre 
os protótipos das fantasias com os integrantes. “Está todo 
mundo feliz. Não tenho reclamação”, pontuou.

Com tanta comida representada na avenida, a chefe Flávia 
Quaresma avaliou que a fome no desfi le da Ilha será apenas 
a do título de campeã, que, já que o menu já começou a 
ser preparado. "Tem o pré-carnaval que os chefes já estão 
organizando. Como vem muita gente de outros estados, já 
tem gente perguntando onde vai se reunir, em que boteco, 
para experimentar as coisas do Rio, que muitos já conhe-
cem, mas tem muita novidade [na comida], graças a Deus. 
Para a avenida, a gente está 
pensando o que vai levar e 
tem o pós-carnaval, que já 
está programado. Agora, a 
fome mesmo com que a gente 
vai entrar [na avenida] é uma 
fome enorme de título e a 
vontade absurda de vencer”, 
disse Flávia, acreditando do 
campeonato.
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Uma das mais conceituadas chefs da gastronomia 
brasileira, Flávia Quaresma será uma das estrelas da 
nossa culinária a participar do saboroso desfi le da 

União da Ilha no Carnaval 2018.

Fotps: João Carlos Martins.



News@TI
de Imagens para ajudar aqueles que enfrentam situações de emergência. 
Aproveitando a estação terrestre polar Kongsberg Satellite Services 
(KSAT) em Svalbard na Noruega, as imagens das constelações Pléiades 
e SPOT são agora armazenadas a cada órbita, resultando em entregas 
ultrarrápidas de imagens após sua recepção, em qualquer lugar do mundo.

  
Airbus fornecerá acesso a seus dados de 
satélite em tempo quase real

@A Airbus lançou recursos de imagens de satélite em tempo quase 
real em conjunto com seu Serviço de Emergência 24/7 de Entrega 

São Paulo, quarta-feira, 07 de fevereiro de 2018
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A logística do 

atendimento nunca foi 

tão importante para as 

marcas como agora

Isso porque, com a tecno-
logia inserida no cotidiano 
das pessoas, a venda online 

e offl ine se completam e, com 
isso, novos desafi os surgem 
para a era do varejo omnichan-
nel – tendência que converge 
todos os canais de venda 
utilizados por uma empresa 
e faz com que a experiência 
do cliente seja o ponto-chave.

Na era da experiência, é 
preciso pensar em cada cliente 
como uma unidade e não mais 
como um grande público, afi -
nal, cada um tem necessidades 
específi cas, fator que exige a 
presença das marcas em todos 
os pontos de contato. No en-
tanto, isso vai além da simples 
padronização de apps, sites e 
lojas, neste processo acom-
panhar a jornada do cliente é 
fundamental.

Um estudo realizado pela 
SAP Hybris aponta que 49% 
dos consumidores se sentem 
confortáveis com o compar-
tilhamento de dados pessoais 
com as marcas. No entanto, em 
troca, eles esperam que as in-
terações sejam em tempo real, 
personalizadas e adaptadas de 
acordo com as preferências 
de compra, o histórico de 
transações e o comportamento 
do usuário. Isso signifi ca que 
durante a jornada de compra 
a expectativa vai além da 
qualidade de serviço, também 
envolve a proximidade com 
a marca e o sentimento de 
valorização.

A pesquisa ainda revela que 
43% das empresas concordam 
que uma boa experiência com 
as marcas torna o consumidor 
um defensor delas, mais do que 
isso, ainda garante a utilização 
do serviço mais vezes e indica-
ção para outras pessoas. Outro 
ponto da pesquisa é que 51% 
dos consumidores esperam ver 
as mesmas ofertas de uma loja 
em múltiplos canais. 

O fato é que o potencial dos 
recursos digitais, que vai desde 
as redes sociais até a Internet 
das Coisas, promoveu nos 
últimos anos uma verdadeira 
revolução no mercado varejis-
ta. Diante disso, a expectativa 
para as próximas décadas é 
que, cada vez mais empresas, 
de diferentes segmentos, 
apostem na multicanalidade 
para acompanhar a evolução 
do comportamento dos con-
sumidores. 

Confi ra algumas tendências 
omnichannel para o varejo em 
2018 e o case de sucesso do 

primeiro projeto em vendas 
assistidas omnicanal do Brasil:
 • Comando de voz – Os 

consumidores já utilizam 
comando de voz para fazer 
pesquisas, obter previsões 
meteorológicas, selecionar 
músicas, entre outras inú-
meras tarefas. E, se já esta-
vam habituados a adquirir 
produtos com um simples 
clique, por que não utilizar 
a tecnologia de comando 
de voz? Certamente, essa 
é a próxima aposta para 
aprimorar ainda mais a 
jornada de compra. Ao 
utilizar o comando de 
voz, pessoas com alguma 
defi ciência física ou visual, 
ou até mesmo idosos, terão 
mais facilidade para fazer 
suas compras.

 • Vitrines inteligentes – 

Os conceitos de omnichan-
nel e machine learning 
possibilitam novas expe-
riências para o varejo. De 
olho no mundo da moda, a 
SAP desenvolveu a solução 
Vitrines Inteligentes, uma 
tecnologia de recomen-
dação de produtos que 
transforma as vitrines em 
auxiliares inteligentes de 
venda e de administração. 
A solução oferece agilida-
de e benefícios para lojis-
tas e consumidores, além 
de um canal específi co e 
personalizado de relacio-
namento com o cliente.

 • Vendas assistidas – An-
tes, os clientes chegavam 
à loja, discutiam com o 
vendedor o projeto de sua 
casa, verifi cavam o preço 
e a disponibilidade de 
estoque de determinado 
produto. Hoje, por meio do 
multiatendimento, usando 
o site e o celular, os vende-
dores podem ofertar mais 
informações sobre cada 
item, o que transforma a 
compra em uma experi-
ência única e diferenciada. 
O primeiro projeto em 
vendas assistidas omni-
canal do Brasil, com a 
ferramenta SAP Hybris, foi 
implementado pela FH na 
Leroy Merlin, em 2017. O 
piloto foi realizado na loja 
de São Bernardo do Cam-
po. Com essa integração 
entre site e mobile, a Leroy 
Merlin se tornou a primeira 
rede no setor de Varejo 
de Materiais de Constru-
ção (multiespecialista 
do lar, especializada em 
construção, acabamento, 
bricolagem, decoração e 
jardinagem) a atuar 100% 
no modelo omnichannel.

(*) É vice-presidente de 
Transformação Digital da FH.

Valorização da experiência 
transforma consumidor
em defensor da marca

Wilmar Lima (*)

A velocidade do mundo 
digital estabeleceu novos 
parâmetros de qualidade para 
o atendimento, ampliando os 
canais utilizados para con-
tato e otimizando o tempo 
de resolução das demandas 
do consumidor - que busca 
resolver suas questões de 
forma imediata, sem recorrer 
à atendimentos tradicionais 
e demorados. De olho nesse 
movimento, as empresas estão 
sendo direcionadas a investi-
rem em novas tecnologias que 
proporcionam experiências 
positivas aos seus clientes e, ao mesmo tempo, reduzem custos 
operacionais.

Por conta disso, a adoção de chatbots para atendimento tem 
aumentado signifi cativamente em diferentes segmentos de 
mercado. Os mais avançados estabelecem dialógos humaniza-
dos e tratam de uma grande variedade de assuntos de forma 
personalizada. Ainda, aprendem a cada nova interação, realizam 
transações complexas e, quando necessário, transferem o his-
tórico de interação para o operador humano dar continuidade 
no atendimento. 

Atualmente, estudos apontam que 65% dos consumidores 
preferem ser atendidos por um chatbot avançado, também cha-
mado de Assistente Virtual Inteligente (AVI), ao invés de ter que 
aguardar em uma fi la de espera. Além disso, 23% dos clientes 
desistem de efetuar uma compra se o canal estiver ocupado.

A implementação do AVI no sistema de relacionamento ex-
pande a capacidade de atendimento das empresas, podendo 
fi car disponíveis para os consumidores 24/7 e atender simulta-

neamente uma grande quan-
tidade de clientes ao mesmo 
tempo. Também proporciona 
uma redução de custos na 
operação estimada em até 
80% e diminue até 15% o 
Tempo Médio de Atendimento 
(TMA). Desta forma, o ope-
rador de atendimento passa 
a ser acionado somente para 
as questões estratégicas e/ou 
complexas.

Outra característica interes-
sante é que o AVI tem a habi-
lidade de identifi car com que 
tipo de cliente está falando 
por meio da análise de perfi l 

e, assim, oferecer um atendimento customizado. Trata-se de 
uma tecnologia que possui uma força de gestão no quesito de 
relacionamento e banco de dados para as corporações.

No entanto, ainda não existe uma legislação específi ca em 
relação ao AVI. Mesmo assim, boa parte dos procedimentos 
realizados por essa tecnologia estão de acordo com o Decreto 
6523/08, que regulamenta o Serviço de Atendimento ao Con-
sumidor (SAC) por telefone.

Vale ressaltar que é imprescindível ter profi ssionais à frente 
dos projetos de inovação digital para implementar o chatbot de 
acordo com as necessidades de negócio.

As empresas que estão incluindo o AVI para atendimento ao 
cliente, passaram a ser melhores avaliadas pelos consumidores, 
proveniente principalmente pela redução de tempo em todo 
processo. Quem aderir a essa onda, conseguirá uma posição 
de mais destaque no mercado em que atua. 

(Fonte: Marildo Matta, Diretor de Inteligência Artifi cial da Plusoft).

Conquiste seu público-alvo com a 
implementação de Chatbot

Fábio Faustini

Esses gastos, muitas vezes, trazem cenários difíceis de 
planejar, principalmente para quem não tem um maior 
controle das despesas com impressão.

Por isso mesmo, ao comprar impressoras, você deve fazer muito 
mais do que uma simples pesquisa de preços. O custo total de 
propriedade (TCO) deve pesar na decisão.

O segredo para vencer esse desafi o é: investir no gerenciamento!
Investimento é um assunto delicado, nós sabemos!
Mas você já reparou que toda empresa que tem uma política 

inclinada ao investimento consegue inovar e conquistar mais 
clientes dentro do mercado?

Muitas corporações não dão muita atenção para a impressão, 
por isso, é comum muitos gestores não saberem o quanto pagam 
pelas impressões ou quanto gastam para manter as operações 
funcionando.

Olhar para os gastos com impressão é realmente relevante para 
o seu negócio, por este motivo, manter o controle das despesas 
com as impressoras mesmo sem entender o cenário completo 
pode ser perigoso, mas muito comum, por dois motivos:

1. Os gestores pensam que os gastos com página impressa, tinta 
e manutenção são irrelevantes para a empresa.

2. Os gestores acreditam que mensurar e organizar os gastos 
de impressão é uma tarefa simples e que são necessárias poucas 
horas de dedicação para isso.

Fique atento! O desperdício de dinheiro e tempo pode ser 
maior do que você imagina, principalmente em uma empresa 
que não combate o consumo de papel exagerado e não possui 
um gerenciamento de impressão controlado.

Confi ra os 5 maiores gastos com impressão e como combater 
o desperdício dentro da sua empresa, maximizando também a 
produtividade da sua equipe:

1- Papel

Quanto mais funcionários, maior será o gasto com papel.
Exatamente por isso, os gestores mais centrados se preocupam 

em divulgar campanhas de economia de papel nas empresas. 
Mas esta é só uma das ações possíveis para economizar papel.

Muitos softwares possibilitam defi nir cotas restritivas, políticas 
de impressão e até informar o impacto ambiental aos usuários.

2- Tinta ou toner

Existe sempre uma dúvida na hora de comprar os equipamentos. 
Cartucho de tinta ou toner? Qual é a melhor opção? Na verdade, 
existem prós e contras que devem ser levados em consideração.

O ideal, nesse caso, é consultar um especialista em impressão, 
analisar seu desafi o, objetivos e propor uma solução que atenda 

Entenda os cinco maiores 
gastos com impressão, o 
quinto vai te surpreender

Os gastos com impressão e com a operação de uma impressora dentro da empresa demanda capital, 
tempo consumido em procedimentos específi cos, pedidos de compras de suprimento e manutenção 
corretiva dos equipamentos

sua necessidade e orçamento… não só empurrar uma máquina 
qualquer, como muitos fazem.

Além disso, conscientizar as equipes da importância de diminuir 
o consumo de tinta – imprimindo sempre em preto e branco, no 
modo econômico, ou até mesmo NÃO IMPRIMINDO quando não 
há necessidade – é interessante e ajuda na hora de economizar 
com impressão.

3- Manutenção

A manutenção dos equipamentos, apesar de ser um gasto difícil 
de prever, é totalmente necessário.

O tempo perdido com impressoras paradas por falta de manu-
tenção preventiva, incapacidade técnica para corrigir e ausência 
de equipamento backup é uma pedra nos sapatos das equipes 
que necessitam imprimir constantemente e em grande escala.

 
4- Compra de novas impressoras

As impressoras têm prazo de validade, assim como qualquer 
aparelho eletrônico.

A compra de novos equipamentos é uma preocupação cons-
tante para os gestores, principalmente nos departamentos que 
imprimem em grande escala, pois nem sempre a manutenção 
ou a troca de peças é a solução ideal para manter a impressora 
funcionando.

O parque de impressão precisa sempre ser distribuído com 
equipamentos robustos e impressoras multifuncionais de quali-
dade, baseado na demanda aferida de cada departamento.

5 – Tempo gasto de colaboradores no processo

Sim, isso deve ser considerado na hora de calcular os gastos 
de impressão.

Pois, quando a impressão toma mais tempo de seus colaborado-
res do que realmente precisar tomar, isso se torna um problema!

O ideal é que suas equipes estejam sempre focadas no seu core 
business, principalmente para render mais e consequentemente, 
faturar mais.

Em entrevista para o site Exame, Richard Lesser, presidente 
da empresa de consultoria americana BCG comentou: “As em-
presas sempre precisaram gerar desempenho no curto prazo e 
continuam a se concentrar na excelência operacional e no que 
fazem, ao mesmo tempo que inovam e se adaptam a longo prazo. ”

Além disso, para ele, a tecnologia deve possibilitar enormes 
melhorias na produtividade das empresas.

(*) É CEO da Mil Cópias.

Pesquisa aponta que 43% dos 
desenvolvedores mobile têm mais de 31 anos 

e 22% ganham mais de R$ 8 mil por mês
Ao contrário do que muitos 

acreditam, o mercado de desen-
volvimento mobile não é dominado 
pelos mais jovens. A Quaddro 
Treinamentos - maior centro de 
ensino mobile do Brasil - realizou 
uma pesquisa inédita em novembro 
deste ano com 169 desenvolvedo-
res de apps para descobrir mais 
sobre o perfi l desses profi ssionais 
e as empresas onde trabalham. 
Uma das descobertas foi que 43% 
dos desenvolvedores têm mais de 
31 anos, o que contradiz o mito de 
que esse é um mercado exclusivo 
para os mais jovens.

O perfi l médio do profi ssional 
da área é: homem, idade entre 
31 e 40 anos, trabalha no estado 
de São Paulo, já trabalhava com 
programação antes de entrar no 
mercado mobile e está na área há 
menos de um ano. Não possui um 
negócio próprio, mas pretende 
abrir um nos próximos anos. É o 
único profi ssional de desenvolvi-
mento mobile na empresa onde 
atua, tem salário fi xo de mais de 
R$ 8 mil por mês e sua linguagem 
de programação preferida é Swift.

 
Perfi l do profi ssional

A esmagadora maioria dos en-
trevistados é do sexo masculino 
(92%), sendo que 33% têm idade 
entre 31 e 40 anos, 30% estão na 
faixa entre 18 e 24 anos, 28% têm de 
25 a 30, 8% têm entre 41 e 50 anos 
e os outros 2%, mais de 51 anos.

Destes profi ssionais, 72% tra-
balham no estado de São Paulo, 
7% no Paraná e a mesma porcen-
tagem, no Rio de Janeiro. “Já era 
esperada uma maioria nas regiões 
Sul e Sudeste por essas regiões 
concentrarem uma grande quanti-
dade de empresas de tecnologia”, 
explica Roberto Rodrigues, CEO 
da Quaddro Treinamentos.

A maioria (57%) já traba-
lhava com programação antes 
de partir para a área mobile. 
“Ter uma porcentagem de 43% 
de pessoas que atuavam em 
diferentes profissões entrando 
para o mundo mobile prova 
como esse é um mercado rico, 
capaz de comportar rapidamente 
profissionais que desejam uma 
virada na carreira”, comenta 
Rodrigues. Quando perguntados 
qual a sua área profissional de 
origem, 15% vêm da Engenharia, 
14% do Design e 13% da área 
Administrativa.

A maioria dos desenvolvedores 
está há menos de 1 ano na área 
(44%). Entre 1 e 2 anos, temos 
26%; 15% têm entre 3 e 4 anos 
e 15% têm 5 anos ou mais no 
mercado.

 Quanto à linguagem de pro-
gramação, Swift ganha como a 
linguagem preferida de 67% dos 
entrevistados. Em seguida, temos: 
Java (46%), Objective-C (27%) e 
Kotlin (11%). Outras linguagens 
fi caram com 15%.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA 
o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ

 – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.
com.br/cicero.augusto.

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

Esta quarta é o vigésimo primeiro dia da lunação. Desde a madrugada a Lua em bom aspecto com Netuno aumenta a sensibilidade e 

dá um astral iluminado. Muita compreensão, junto com muita espiritualidade. Às 13h55 a Lua entra na fase Minguante e começa um 

período de recolhimento e preparação para a Lua Nova e o eclipse solar que vai acontecer no dia 15. Melhor será descansar e recuperar 

as energias para enfrentar a fase de mudanças que virá. A Lua em bom aspecto com Plutão renova as energias e no fi nal do dia se 

alinha a Júpiter em uma conjunção que aumenta as emoções dando mais otimismo, generosidade e tornando todos mais amorosos. 
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Terá novas oportunidades e saídas 
para recomeçar algo neste fi nal do 
mês de fevereiro. A mudança do 
pensamento sem a fi xação que faz 
permanecer são pontos negativos. 
Mantenha um contato maior consigo 
mesmo e faça planos para depois do 
aniversário. 66/266 – Vermelho.

Em dia de consolidar conquistas pela 
ação fi rme e determinada, já que a 
capacidade de observação é ampliada. 
Poderá superar os problemas que vem 
preocupando se agir de forma prática. 
Sendo generoso com as pessoas 
próximas e terá grandes alegrias. 
15/515 – Azul.

Desde a madrugada a Lua em bom 
aspecto com Netuno aumenta 
a sensibilidade e dá um astral 
iluminado. Muita compreensão, 
junto com muita espiritualidade. 
Use a capacidade de observação 
ampliada e o gosto de viver a vida. 
46/346 – Amarelo.

A Lua entra na fase Minguante e 
começa um período de recolhimento 
e preparação para a Lua Nova e o 
eclipse solar que vai acontecer no dia 
15. São boas as chances de realizar 
aquilo que está preparando para o 
futuro muito em breve. O dia é muito 
favorável, aproveite. 27/427 – Branco.

Necessidade de viver as emoções mais 
profundas e superar as velhas formas 
de estar no mundo. Procure manter 
o modo de se comunicar de forma 
a surpreender. Reconsidere alguns 
pontos de vista e comece a agir para 
resolver assuntos pendentes. 38/538 
– Vermelho.

O relacionamento social terá 
definições agora que o Sol está 
se aproximando de Peixes. Terá 
novidades e conquistas importantes 
até o fi nal do mês de fevereiro. 
É tempo de reiniciar algo em 
sociedades e parcerias, renovando 
seu espírito e a sua disposição para 
amar. 26/326 – Verde.

Para se sentir bem nestes dias, fuja de 
gente autoritária, tente fazer apenas 
o que gosta e procure elaborar e 
expressar suas emoções. Evite fazer 
mudanças mais profundas do que 
as esperadas. Fique atento evitando 
perdas que se deixar poderão ocorrer 
repentinamente. 69/269 – Cinza.

Com a Lua Escorpião melhora a 
relação no amor. Necessidade de 
viver as emoções mais profundas e 
superar as velhas formas de estar 
no mundo. Vai precisar de uma 
base emocional mais sólida que será 
completa junto de alguém em quem 
confi a totalmente. 76/376 – Azul.

Talvez seja preciso pôr uma pedra no 
passado e caminhar adiante de forma 
determinada. Coloque a confi ança em 
alta. É tempo de renovação de seus 
conceitos pessoais. Para se sentir 
bem, fuja de gente autoritária e mude 
o ambiente com o Sol indo este mês 
para Peixes. 44/344 – Branco.

Mantenha a paz no seu ambiente e 
não faça negócios repentinos e nada 
que queira que seja duradouro. É o 
momento de receber benefícios e 
melhorar seu ganho material através 
de um novo projeto em longo prazo, 
mas cuidado com a ganância que o 
leva a perder. 32/432 – Azul.

Aguarde o Sol em seu signo que 
dará novos interesses e aumenta sua 
energia. Por isso procure elaborar e 
expressar suas emoções, senão elas 
poderão explodir. Cuide da saúde e 
dê atenção as suas atividades, mas 
não se afaste da família e do seu 
ambiente. 42/324 – Verde.

Mantenha o ritmo e leve adiante os 
seus projetos pessoais sem temer 
reveses ou impedimentos. Mantenha 
boas relações com amigos, a família e 
a pessoa amada já que a participação 
social é muito importante. A noite 
se amplia o desejo de servir e ajudar 
quem você ama. 27/327 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 07 de Fevereiro de 2018. Dia de São Ricardo de Toscana, 
Santa Juliana de Bolonha, Santa Coleta, Santa Eugênia, Dia da 
Beata Maria da Providência e Dia do Anjo Iehuiah, cuja virtude é a 
simpatia. Dia do Gráfi co. Hoje aniversaria o cantor Pepeu Gomes 
que completa 66 anos, o ator James Spader que nasceu em 1960, 
o ator Ashton Kutcher que faz 40 anos, a atriz Carolina Magalhães 
que nasceu em 1979 e a atriz Tina Majorino que chega aos 33 anos.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau possui uma percepção 
bastante aguda a respeito da malícia das pessoas. É dado a ilusões, 
mas de um modo geral sabe reconhecer a realidade e não costuma 
enganar-se nessa área. Espontâneo e cheio de ideais contagia as 
pessoas; inteligente, prático e realista. É uma pessoa que aceita 
novas ideias, é progressista. Um de seus desafi os é reconhecer o 
seu poder interior. Precisa de um lar tranquilo para deixar fl uir o 
melhor de sua personalidade e amadurecer como pessoa. Uma vez 
observadas essas condições, tende a desenvolver notável poder 
de concentração.

Dicionário dos sonhos
ADULTÉRIO – Se a pessoa desconhecida comete-
lo: boa sorte e ganhos. Com alguém que conhece: 
indica inveja e desgosto. Ser vítima: aborrecimentos 
passageiros, com chance de ganhos em seguida. 
Números de sorte: 01, 30, 64, 76 e 78.

Simpatias que funcionam
Acabar com a labirintite: Pegar sete folhas de 
mangueira e colocá-las na fronha do travesseiro, 
na parte de dentro da fronha (pode fi car do lado 
do colchão para não incomodar). Dormir por sete 
noites seguidas e jogá-las fora. O importante é 
que a pessoa nunca mais deverá comer mangas. 
É tiro e queda
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OLC
ARCADISMO

NITRICORAD
TSHDO

DOMICILIAR
ROLAURAI

ERREIGV
HINODOSEUA

NOEUMAIL
CPOSTEAC

VOOSILESA
LEITORY

AHMESAEM
LAMBRIAM

CLIQUEAQUI

Escola
literária
de Santa 

Rita Durão

Mamífero
ovíparo

natural da
Austrália 

Diz-se do
jogo sem
emoção

(fig.)

Última par-
te do intes-
tino delga-
do (Anat.)

Campo 
energético
individual 
(Parapsic.)

Profissio-
nais que
orientam

os turistas
(?) nos
acuda:

confusão
(pop.)

Grupo
sanguíneo
do doador
universal

Getúlio 
Vargas, ex-
presidente
do Brasil

Em pris-
cas (?): 

no passa-
do (poét.)

Mário
Quintana,

poeta
gaúcho

Maior
estado

brasileiro
(sigla)

Compositor
baiano de
“Marina” e
“Maracan-

galha”, 
faria 100
anos em

2014

Disco, em inglês

Fruto avermelhado por
fora e esbranquiçado e
gelatinoso por dentro

Batata (?),
acompanhamento da

carne assada
Sudoeste (abrev.)

Ácido
utilizado
na fabri-
cação de 

explosivos
A entrega
feita pelos
correios

Listagem;
relação

O nome da
letra “R”

Correio,
em inglês
Fantoche;
marionete

Intacta
A Árvore
Sagrada

do Sertão
(?) ótico de códigos
de barras: é usado
em supermercados

Tudo, em inglês

Instrução
para se
acessar

links

Revesti-
mento

interno de
parede

“Mictório”
de cães
em ruas
Enxergai

Intensa
reação
de ódio

Radiano
(símbolo)
Ator curiti-
bano que 

interpretou o Atílio e
o Gentil

em “Amor
à Vida”

Canção
conhecida
como “A
Bandeira

Estrelada”

Viagens
feitas por
aeronaves

Sobre, em
inglês

Postura
para foto

Feitio da
forquilha
Água, em
francês

Abando-
nam o
recinto
Andava

2/on. 3/all — eau. 4/disc — imbu — mail. 6/lichia. 10/clique aqui — hino dos eua.

Nota 
No dia 4 de abril de 2018 o ícone 

Cazuza completaria 60 anos, uma 
data a ser lembrada e comemorada. 
O cantor e compositor Marcelo 
Quintanilha, lançou o álbum CAJU, 
para honrar este ícone de uma 
geração. No repertório estão 11 
canções de Cazuza, como “Blues 
da Piedade” que ganhou versão 
à capela; “Codinome Beija-Flor”, 
numa versão valsada; “Exagerado”; 
“Azul e Amarelo”; e “Brasil”, 
com participação de sua filha 
Nina Quintanilhadando voz da 
nova geração. Fechando o álbum, 
a canção “Caju”, de Marcelo 
Quintanilha reverencia Cazuza com 
versos “quase tão livres quando 
a alma desse tão poeta”, contra o 
tédio, contra os chatos, e contra 
as convenções.
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Simoninha apresenta o show

“60 anos de Bossa Nova”.

Wilson Simoninha show que faz parte do projeto “60 
anos de Bossa Nova”, que presta homenagem ao mo-
vimento musical, derivado do samba, mas com forte 
infl uência do jazz. No fi nal dos anos 1950, a cumplicidade 
entre os músicos que se reuniam nas noitadas cariocas 
e desabafavam as histórias de amor fez surgir essa que 
é considerada uma das mais belas expressões musicais 
brasileiras.Entre os músicos estavam João Gilberto, Tom 
Jobim e Vinicius de Moraes que, juntos de outros com-
positores da época, consagraram sucessos como Balanço 
Zona Sul, Lobo bobo, Eu e a Brisa, Samba do Avião que 
estão no repertório do show de Simoninha.

 
 Serviço: Theatro NET São Paulo  (Shopping Vila Olímpia),  R. Olimpíadas, 

360. Quinta (01/03) às 21h. Ingressos: R$ 120 e R$ 60 (meia). A peça traz elementos da cultura popular traduzidos de forma livre, de forma surrealista ou 

carnavalesca, explorando a dialética nos motivos religiosos ou sociais.

O espetáculo 
“Rebelião, O Coro 
de Todos os Santos” 
com texto e direção 
de Marcelo Marcus 
Fonseca estreia no 
próximo dia 24

No enredo, Artura (Ga-
briela Morato), Ca-
cimba (Elena Vago) e 

Jí (Francisco Silva) saem do 
interior do país com o intuito 
de salvar o Brasil, devolvendo 
para Portugal símbolos da 
colonização. Para cumprirem 
a missão eles enfrentam os 
terríveis Arranca-línguas, 
fi guras míticas que encon-
tram durante a viagem. Com 
música executada ao vivo, 
entre temas inéditos de Bisdré 
Santos e Marcelo Marcus Fon-
seca e peças de compositores 
esquecidos do Séc. XVIII, a 
peça traz elementos da cultura 
popular traduzidos de forma 
livre, de forma surrealista ou 
carnavalesca, explorando a 
dialética nos motivos religio-

“Rebelião, O Coro de 
Todos os Santos”

D
iv

ul
ga

çã
o

sos ou sociais que controlam 
a razão do cidadão brasileiro 
contemporâneo. A caminhada 
de Artura e Cacimba é um levan-
te com destino certo: o ponto 

exato onde pretendem devol-
ver, para reparo na Europa, um 
objeto da época da colonização 
portuguesa que, apesar da boa 
intenção, trouxe desgraça ao 

ser usado com maus propósitos.

Serviço: Teatro do Incêndio, R. Treze de 
Maio, 48, Bela Vista, tel. 609-3730. Sábados 
às 20h e domingos às 19h. Ingressos: Pague 
quanto puder. Até 24/06.
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Divulgação

Permissão
Permita um tempo para apenas Ser.
Nós precisamos de você. É importante que você se abra 

mais às riquezas da vida. Encontre o seu espaço de permissão 
incondicional. Isto não é fácil, pois você está muito acostu-
mado a passar grande parte do seu tempo apenas agindo e se 
mantendo ocupado a fi m de ser produtivo, mas é esta mesma 
ação que o impede de ver os resultados que está desejando.

Medite por 15 minutos todos os dias apenas para se sentir 
bem e permitir, todos os dias. Você não pode ser melhor 
para ninguém, incluindo você mesmo, quando não está se 
sentindo melhor. Inicie um livro de aspectos positivos. Neste 
livro você pode somente escrever pensamentos, observações 
e sentimentos positivos que tem sobre si mesmo, a sua vida, 
seu mundo e os outros. Passe algum tempo todos os dias 
escrevendo neste livro.

O pensamento para hoje é: “Juntos somos mais fortes e 
podemos optar por manter as nossas intenções e atenções de 
uma maneira melhor. Vamos escolher, cada um, com sabedoria.”

E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

Jazz
O cantor Jean William e o grupo Jazz Trio, 

apresentam o show “Tonight” . Luciana Mello 
fará uma participação especial cantando algu-
mas músicas ao lado de Jean. No repertório 
serão apresentadas releituras de grandes 
obras norte americanas, de compositores 
como Leonard Bernstein e George Gershwin, 
escritas para ópera e musicais da Broadway. As 
canções retrataram as lutas sociais de latinos 
e negros nos Estados Unidos, revolucionando 
a música de sua época. O nome do espetáculo 
é uma homenagem à canção de mesmo título, 
do compositor Leonard Bernstein, que passou 
a ser reconhecido mundialmente depois de 
compor o repertório do famoso musical da 
Broadway “West Side Story Broadway”. 

 
 Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra 

Funda. Quinta (22) às 21h. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia).Cantor Jean William.
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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:

HILDERNANDO RODRIGUES FACUNDES, estado civil solteiro, profi ssão encarregado 
técnico, nascido em Acopiara, Estado do Ceará (CN:LV.A/014.FLS.572-DISTRITO DE 
TRUSSU-ACOPIARA/CE), Acopiara, CE no dia nove de agosto de mil novecentos e 
oitenta e três (09/08/1983), residente e domiciliado Rua Rio Canabrava, 216, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Rodrigues Pinheiro e de Marlene Facundes 
Pinheiro. SUELLEN SÃO JOSÉ MIRANDA, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
telemarketing, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/208.FLS.158V ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia doze de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (12/08/1994), 
residente e domiciliada Rua Rio Canabrava, 216, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Maxwell Garcia de Miranda e de Aginalva Pires São José.

CAIO VINICIUS RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão promotor, nascido 
em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/173.FLS.146-VILA PRUDENTE/SP), 
São Paulo, SP no dia nove de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (09/02/1992), 
residente e domiciliado Rua André Filipini, 60, bloco B, apartamento 13, Conjunto Resi-
dencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Eduardo da Silva 
e de Indiamara Silva Rodrigues. DANIELE PEREIRA DA ROCHA, estado civil solteira, 
profi ssão encarregada, nascida em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/113.
FLS.258-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de agosto de mil no-
vecentos e noventa e dois (26/08/1992), residente e domiciliada Rua Eugênio Albini, 13, 
A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Bonaldo 
Braz da Rocha e de Lucivania Pereira da Rocha.

CLÁUDIO LINO DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em São Paulo 
- Capital, São Paulo, SP no dia quatro de junho de mil novecentos e setenta e seis (04/06/1976), 
residente e domiciliado Rua Doutor Aiose, 76, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Almerindo Lino de Souza e de Eurides Maria de Souza. ELISABETE BARBOSA FERREIRA 
DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão montadora, nascida em neste Distrito (CN:LV-A
-011,FLS.83V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de abril de mil novecentos e setenta 
e sete (09/04/1977), residente e domiciliada Rua Naim, 52, Jardim Naufal, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Joaquim Roque de Oliveira e de Hilda Ferreira de Oliveira.

ANDERSON ALMEIDA DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, nascido 
em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/107.FLS.146-INDIANÓPOLIS/SP), São 
Paulo, SP no dia dezessete de setembro de mil novecentos e oitenta e dois (17/09/1982), 
residente e domiciliado Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 560, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alzemiro Alves de Sousa e de Josefa de Jesus Almeida 
Sousa. SHAYANNE RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/366.FLS.029V-
SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia vinte de julho de mil novecentos e oitenta e 
nove (20/07/1989), residente e domiciliada Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 560, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Rodrigues da Silva Neto e 
de Maria Anatalia Cantilino da Silva.

RICARDO VINICIUS CAVALCANTE, estado civil solteiro, profi ssão empacotador, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/452.FLS.081-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia treze de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (13/02/1997), residente e 
domiciliado Avenida Lara Campos, 794, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Ricardo Cavalcante e de Alessandra Meireles Pinto Cavalcante. MIRIÃ DE FÁTIMA 
LEITE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/304.FLS.191V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de janeiro 
de mil novecentos e noventa e oito (29/01/1998), residente e domiciliada Rua Padre Nildo 
do Amaral Júnior, 720, apartamento 126-A, Vila Nova Curuçá, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lha de José Rinaldo Lima Santos e de Maria de Fátima Leite.

ROBSON SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão repositor, nascido em 
Piritiba, Estado da Bahia (CN:LV.A/011.FLS.061 PIRITIBA/BA), Piritiba, BA no dia dezoito 
de outubro de mil novecentos e noventa e sete (18/10/1997), residente e domiciliado Rua 
Malmequer do-campo, 1922, casa 02, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Moacir Santana Oliveira e de Lucicleide dos Santos de Oliveira. ALESSANDRA 
OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/275.FLS.064-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de março de mil 
novecentos e noventa e sete (30/03/1997), residente e domiciliada Rua Malmequer-do-
campo, 1922, casa 02, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agnaldo 
Alves dos Santos e de Adriana de Oliveira dos Santos.

PEDRO GERALDO TESTI JÚNIOR, estado civil divorciado, profi ssão pedagogo, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia nove de outubro de mil novecentos 
e oitenta e quatro (09/10/1984), residente e domiciliado Rua Anselmo Rodrigues, 47, 
bloco B, apartamento 42, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Pedro Geraldo Testi e de Luzia Aparecida Simão. JESSICA JACQUELINE 
CARRARA, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/066.FLS.080V-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de junho 
de mil novecentos e oitenta e oito (18/06/1988), residente e domiciliada Rua Anselmo 
Rodrigues, 47, bloco B, apartamento 42, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos Carrara e de Rosália Pereira da Cruz Carrara.

CICERO RODRIGUES, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido em neste 
Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(21/09/1985), residente e domiciliado Rua Alfredo Catalani, 196, Jardim Cibele, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vera Maria de Lima. CRISTIANE PICCINATO DE LIMA 
GIMENEZ, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São José dos Campos, neste 
Estado (CN:LV.A/250.FLS.109-1° SUBDISTRITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP), 
São José dos Campos, SP no dia trinta e um de maio de mil novecentos e oitenta e oito 
(31/05/1988), residente e domiciliada Rua Alfredo Catalani, 196, Jardim Cibele, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Luiz Padial Gimenez e de Rosemary Piccinato de Lima Gimenez.

SAMUEL CURTI, estado civil divorciado, profi ssão torneiro mecânico, nascido em Subdis-
trito Ipiranga, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de março de mil novecentos 
e setenta e três (16/03/1973), residente e domiciliado Rua Victório Santim, 670, casa 03, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Curti Sobrinho e de Divanir 
do Carmo Curti. SIMONE LIA SANTANA, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
caixa, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/007.FLS.024V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia quinze de setembro de mil novecentos e setenta e seis (15/09/1976), residente e 
domiciliada Rua Victório Santim, 670, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Dionizio Santana e de Maria Jose Santana.

BRUNO GUSTAVO SANTAROSA FRANDINI, estado civil solteiro, profi ssão protético, 
nascido em Ribeirão Preto, neste Estado, Ribeirão Preto, SP no dia vinte de março de 
mil novecentos e oitenta e dois (20/03/1982), residente e domiciliado Rua Santa Catarina, 
284, Sumarezinho, 2º Subdistrito de Ribeirão Preto, neste Estado, Ribeirão Preto, SP, 
fi lho de Sergio Rocha Frandini e de Maria Amelia Santarosa Frandini. MÁRCIA REGINA 
AZEVEDO, estado civil solteira, profi ssão cartorária, nascida em Paranavaí, Estado do 
Paraná, Paranavaí, PR no dia vinte e um de julho de mil novecentos e setenta e três 
(21/07/1973), residente e domiciliada Rua Serra de São Domingos, 488, A, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ismael Azevedo e de Gessy Cozendey Azevedo. 
"Cópia Enviada pelo Ofi cial de RCPN do 2° Subdistrito de Ribeirão Preto, neste Estado"

KLEBER AMORIM CAMPELO, estado civil divorciado, profi ssão orçamentista, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro de maio de mil novecentos e oitenta 
e quatro (04/05/1984), residente e domiciliado Rua Eduardo Irente, 26, Centro, Suzano, 
neste Estado, Suzano, SP, fi lho de Raimundo Campelo da Silva e de Raquel de Almeida 
Amorim. CLÁUDIA BIANCA BATIMARQUI SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
executiva de vendas, nascida em São Caetano do Sul, neste Estado, São Caetano do 
Sul, SP no dia cinco de maio de mil novecentos e noventa e dois (05/05/1992), residente 
e domiciliada Travessa Eugênio Melara, 177, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Hélio Nunes da Silva Santos e de Kerley Cristina Santos. "Cópia Enviada 
pelo Ofi cial de RCPN de Suzano, neste Estado"

FRÂNCIMAR DE ALMEIDA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
em Pedra, Estado de Pernambuco (CN:LV-A 07,DLS.66V-1º DISTRITO DE VENTUROSA/
PE), Pedra, PE no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (22/02/1988), 
residente e domiciliado Rua Severino Arboleya Imbernon, 381, Jardim Aurora, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Florisnaldo Bezerra Ferreira e de Maria Anete de Almeida Ferreira. 
VANESSA SALES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Itapemirim, 
Estado do Espirito Santo (CN:LV-A-046,FLS.214 1º OFÍCIO DE ITAPEMIRIM/ES), Itapemirim, 
ES no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e setenta e nove (27/08/1979), residente e 
domiciliada Rua Severino Arboleya Imbernon, 381, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Francisco Manoel da Silva e de Dulcinéa Sales da Silva.

FLÁVIO EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão líder de equipe 
e classe, nascido em Estância, Estado de Sergipe (CN:LV.A/051.FLS.190-ESTÂNCIA/SE), 
Estância, SE no dia dezenove de março de mil novecentos e setenta e três (19/03/1973), 
residente e domiciliado Avenida Coronel Alves e Rocha Filho, 165, casa 04, Parque Guarani, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Egidio Gomes da Conceição e de Maria Evangelista da 
Conceição. ANA CÉLIA SILVA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Campina Grande, Estado da Paraíba (CN:LV.A/048.FLS.043 CAMPINA GRANDE/PB), 
Campina Grande, PB no dia dezenove de dezembro de mil novecentos e setenta (19/12/1970), 
residente e domiciliada Avenida Coronel Alves e Rocha Filho, 165, casa 04, Parque Guarani, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Clarindo Rodrigues e de Severina Silva Rodrigues.

HENRIQUE MAURICIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
técnico contábil, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de 
março de mil novecentos e sessenta e cinco (29/03/1965), residente e domiciliado Rua 
Manuel Cardoso, 145, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edy Teixeira 
de Oliveira e de Nelci Mauricio de Oliveira. GISLEINE SILVA DE OLIVEIRA, estado 
civil divorciada, profi ssão manicure, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no 
dia dezenove de abril de mil novecentos e setenta e quatro (19/04/1974), residente e 
domiciliada Rua Manuel Cardoso, 145, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Geneton Alves de Oliveira e de Josefa Silva de Oliveira.

KADU DE SOUZA GIMENEZ, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/183.FLS.060V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de maio de mil 
novecentos e noventa e três (06/05/1993), residente e domiciliado Rua Virgínia de Miranda, 
486, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio de Cassio Gimenez e de 
Malvina de Souza. VANESSA SOARES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
de compras, nascida em Russas, Estado do Ceará (CN:LV.A/029.FLS.277 ITAIM PAULISTA/
SP), Russas, CE no dia sete de março de mil novecentos e oitenta e nove (07/03/1989), 
residente e domiciliada Rua Virgínia de Miranda, 486, Jardim Norma, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de João Batista Ferreira da Silva e de Marilene de Sousa Soares.

MATHEUS ALEXANDRE BARRETO NOGUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão estu-
dante, nascido em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/202.FLS.283-IPIRANGA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e noventa e sete 
(22/12/1997), residente e domiciliado Rua Campinas do Sul, 134, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Americano Nogueira e de Elizabete Amorim Barreto. 
REBECA D'PAULA FORTUNATO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/338.FLS.239-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia sete de abril de mil novecentos e noventa e nove (07/04/1999), 
residente e domiciliada Rua Freitas Guimarães, 386, casa 02, Cidade Líder, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Bispo da Silva e de Claudia Fortunato de Sant'Ana.

LUCAS OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Mogi das Cruzes, neste Estado (CN:LV-A-191,FLS.228 SUZANO/SP), Mogi das Cruzes, 
SP no dia trinta de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (30/10/1995), residente e 
domiciliado Rua José Henrique Tomaz de Lima, 320, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Leandro Barionovo dos Santos e de Eliane Antonia de Oliveira. 
ANA CLAUDIA ARAÚJO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
neste Distrito (CN:LV-A-363,FLS.219V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um 
de dezembro de mil novecentos e noventa e nove (21/12/1999), residente e domiciliada 
Rua José Henrique Tomaz de Lima, 320, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Maximino Tadeu da Silva e de Celia Ferreira de Araujo.

EVAIR VIANA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão balconista, nascido em neste 
Distrito (CN:LV-A-198,FLS.050-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de dezembro 
de mil novecentos e noventa e três (15/12/1993), residente e domiciliado Rua Ângelo 
Sampaio, 44, Jardim São João, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Ribeiro de 
Souza e de Maria Aparecida Viana. JAQUELINE COUTO DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Vila Maria, nesta Capital (CN:LV.A/061.FLS.033 
VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de novembro de mil novecentos e oitenta 
e sete (14/11/1987), residente e domiciliada Rua Ângelo Sampaio, 44, Jardim São João, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ubiratan Gomes da Silva e de Rosana Vieira Couto.

TIAGO BITENCORTE, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de iluminação, nascido em 
Suzano, neste Estado (CN:LV.A/076.FLS.190 SUZANO/SP), Suzano, SP no dia três de 
abril de mil novecentos e oitenta e sete (03/04/1987), residente e domiciliado Rua Luís 
Delpi, 51, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anisio Bitencorte e de Regina 
Celia da Silva Pimentel. CARLA SUÉLLEN DE ALMEIDA CABRAL, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/270.FLS.112V ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia trinta de janeiro de mil novecentos e noventa e sete (30/01/1997), 
residente e domiciliada Rua Luís Delpi, 51, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Eduardo Silva Cabral e de Hosana Teresa de Almeida.

MARCELO DIAS FILHO, estado civil solteiro, profi ssão motofretista, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/146.FLS.284V-IBIRAPUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e seis de julho de mil novecentos e oitenta e sete (26/07/1987), residente e domiciliado 
Rua da Paz, 1997, A, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Marcelo Dias e de Ester Antoniassi Dias. JENIFFER GISLAINE DA ROCHA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/150.FLS.199V
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de setembro de mil novecentos e noventa e 
um (08/09/1991), residente e domiciliada Rua da Paz, 1997, A, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adriana da Rocha.

ADRIANO RODRIGUES DE JESUS, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia seis de janeiro de mil novecentos e noventa 
e um (06/01/1991), residente e domiciliado Praça Guamirim, 89, casa 02, Cidade Nova 
São Miguel, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Rita Rodrigues de Jesus. VITÓRIA 
DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Suzano, neste 
Estado (CN:LV.A/193.FLS.232-SUZANO/SP), Suzano, SP no dia seis de janeiro de dois 
mil (06/01/2000), residente e domiciliada Rua Tenente-Coronel Luiz Grant, 27, casa 01, 
Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luciano Soares de Oliveira e de 
Mileide da Silva.

SÉRGIO VIEIRA LEMOS, estado civil solteiro, profi ssão encarregado de produção, nascido 
em Iguaí, Estado da Bahia (CN:LV-A-044,FLS.282 IGUAÍ/BA), Iguaí, BA no dia vinte e 
dois de outubro de mil novecentos e setenta e seis (22/10/1976), residente e domiciliado 
Avenida Nagib Farah Maluf, 604, bloco A, apartamento 111, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ferreira Lemos e de Nilza Lina Vieira 
Lemos. RISOMAR BATISTA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Monteiro, Estado da Paraíba (CN:LV-A-008,FLS.144 MONTEIRO/PB), Monteiro, PB 
no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e setenta e nove (28/05/1979), residente e 
domiciliada Avenida Nagib Farah Maluf, 604, bloco A, apartamento 111, Conjunto Resi-
dencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jaime Francisco de Souza 
e de Rosenita Batista de Souza.

JUVENICIO GONÇALVES DE MELO, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido 
em Januária, Estado de Minas Gerais, Januária, MG no dia cinco de fevereiro de mil 
novecentos e sessenta e um (05/02/1961), residente e domiciliado Rua Victório Santim, 
2800, bloco B, apartamento 61, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jovino Pereira de 
Melo e de Tereza Gonçalves de Melo. ANA MARIA GRANGEIRO DE BRITO, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Cedro, Estado do Ceará (CN:LV.A/016.
FLS.377 CEDRO/CE), Cedro, CE no dia cinco de janeiro de mil novecentos e setenta e sete 
(05/01/1977), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 2800, bloco B, apartamento 61, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Davi de Brito e de Delzimar Grangeiro de Brito.

LUIZ RICARDO SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/108.FLS.260 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de 
outubro de mil novecentos e oitenta e oito (08/10/1988), residente e domiciliado Rua 
Taira, 27, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Joaquim dos Santos 
e de Sabina de Jesus Silva dos Santos. MARIA VERA RODRIGUES DE LIMA, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Arneiroz, Estado do Ceará (CN:LV.A/006.
FLS.216V 1° OFÍCIO DE ARNEIROZ/CE), Arneiroz, CE no dia vinte e três de janeiro 
de mil novecentos e oitenta e três (23/01/1983), residente e domiciliada Rua Taira, 27, 
Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Paz Rodrigues e de Francisca 
das Dôres de Lima.

LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão professor de edu-
cação física, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/245.FLS.067-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e 
oitenta e oito (28/06/1988), residente e domiciliado Rua B. B. Varela, 318, Vila Taquari, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adeico Dias de Oliveira e de Joana Barbosa Oli-
veira. SUELLEN APARECIDA MIGLIATI, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, 
nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/075.FLS.191-GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e três de maio de mil novecentos e noventa e um (23/05/1991), 
residente e domiciliada Rua Roque Polidoro, 167, Jardim Liderança, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Geni Alice Migliati.

RODRIGO SANTOS CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão analista técnico externo, 
nascido em Recife, Estado de Pernambuco (CN:LV-A 037,FLS.070-CAMARAGIBE/PE), 
Recife, PE no dia treze de março de mil novecentos e noventa e quatro (13/03/1994), 
residente e domiciliado Rua Capitania de Itamaracá, 205, casa 02, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carneiro de Carvalho Filho e de Maria Edna Santos 
Carvalho. HELEN PRISCILA UCHÔAS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São José dos Campos, neste Estado (CN:LV-A-12,FLS.59V EUGÊNIO DE 
MELO-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP), São José dos Campos, SP no dia vinte e nove de 
julho de mil novecentos e noventa (29/07/1990), residente e domiciliada Rua Capitania 
de Itamaracá, 205, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Milton 
Cesar da Silva e de Sandra dos Santos Uchôas.

ALEX MOURA DE OLIVEIRA DIAS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A-285,FLS.90-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de 
maio de mil novecentos e noventa e sete (06/05/1997), residente e domiciliado Avenida 
Antônio de Sousa Queiroz, Travessa São Francisco, Viela 02, 12, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Andre Moura da Silva e de Valéria Aparecida de Oliveira 
Dias. AMANDA SOARES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A-384,FLS.150-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove 
de outubro de dois mil (09/10/2000), residente e domiciliada Rua Jerônimo de Abreu do 
Vale, 235, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agenor 
Costa da Silva e de Dalva Soares Ferreira.

GUILHERME OLIVEIRA TOCCACELLI, estado civil solteiro, profi ssão programador 
pleno, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/165.FLS.121V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia onze de julho de mil novecentos e noventa e dois (11/07/1992), residente e 
domiciliado Rua Victório Santim, 1533, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Sérgio Toccacelli e de Maria Aparecida de Oliveira Toccacelli. RAIANE ARAUJO 
SERAFIM DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/352.FLS.015-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
seis de agosto de mil novecentos e noventa e nove (26/08/1999), residente e domiciliada 
Rua Lagoa Tai Grande, 718, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Serafi m de 
Souza e de Maria Eliene Araujo de Souza.

RODRIGO APARECIDO SOUZA DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
fi nanceiro, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital, (CN:LV.A/348,FLS.270-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de julho de mil novecentos e no-
venta e três (18/07/1993), residente e domiciliado Rua Tomoichi Shimizu, 398, Colônia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Euzebio Souza de Jesus e de Sonia Alves 
da Silva de Jesus. DEBORA MENEZES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
assistente de compras, nascida em neste Distrito, (CN:LV.A/158,FLS.095V ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia seis de março de mil novecentos e noventa e dois (06/03/1992), 
residente e domiciliada Rua Tomoichi Shimizu, 398, Colônia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Marcos Menezes dos Santos e de Elisabete Lopes da Silva.

JOÃO PAULO RICHARDELLE UNZUETA, estado civil solteiro, profi ssão copiloto, 
nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/08,FLS.82 GUAIANASES-SP), São 
Paulo, SP no dia quatro de outubro de mil novecentos e setenta e oito (04/10/1978), 
residente e domiciliado Rua Campinas do Piauí, 456, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Luiz Maria Unzueta Asteguia e de Maria Richardelle Unzueta. SIMONE SENGBUCH, 
estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Santa Helena, Estado do Paraná 
(CN:LV.A/01,FLS.127-SANTA HELENA PR), Santa Helena, PR no dia dezenove de 
agosto de mil novecentos e setenta e seis (19/08/1976), residente e domiciliada Rua 
Campinas do Piauí, 456, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Angelo Sengbuch e de 
Nathalia Dubinski Sengbuch.

MARCELO DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-024,FLS.183-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e sete de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (27/01/1984), residente e domi-
ciliado Rua Lumiar, 25, casa 02, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Aparecida de Jesus. MARCIA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, nascida em Machados, Estado de Pernambuco (CN:LV-A-030,-
FLS.178-LIMOEIRO/PE), Machados, PE no dia primeiro de agosto de mil novecentos e 
oitenta e dois (01/08/1982), residente e domiciliada Rua Lumiar, 25, casa 02, Conjunto 
Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Damião da 
Silva e de Severina Josefa da Silva.

KARLOS ANTONIO CARNAÚBA LOPES, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Cuiabá, Estado do Mato Grosso (CN:LV.A-63,FLS.15 CUIABÁ/MT), Cuiabá, 
MT no dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro (22/10/1984), 
residente e domiciliado Rua Baiardo Medeiros, 328, Jardim das Camélias, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Vicente Lopes e de Maria de Lourdes Carnaúba Lopes. 
THABATA CUNHA NUNES, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A-214,FLS.194 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia treze de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (13/11/1989), residente e 
domiciliada Rua Juvenal Fontes, 28, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Salvador Machado Nunes e de Maria Eunice Ferreira da Cunha.

DANIEL RICARDO COSTA, estado civil divorciado, profi ssão administrador de empre-
sas, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de março de mil 
novecentos e setenta e nove (14/03/1979), residente e domiciliado Rua Tomoichi Shimizu, 
731, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Costa e de Claudina Maria 
Costa. FRANCINE MELQUIADES RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão administra-
dora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/058.FLS.041 TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (29/11/1987), 
residente e domiciliada Rua Lagoa do Campelo, 134, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Francisco Ribeiro Filho e de Léia Melquiades Ribeiro.

ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão técnico eletronico, 
nascido em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/303,FLS.112-BELA VISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia dez de dezembro de mil novecentos e setenta e três (10/12/1973), residente 
e domiciliado Avenida Itaquera, 169, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Severino Ignocencio de Oliveira e de Maria Ednalda Santos de Oliveira. 
ÂNGELA FERNANDA BEZERRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão encarregada 
de limpeza, nascida em Brejo, Estado do Maranhão, (CN:LV.A/049,FLS.183-2º OFICIO 
DE BREJO/MA), Brejo, MA no dia sete de setembro de mil novecentos e setenta e sete 
(07/09/1977), residente e domiciliada Avenida Itaquera, 169, casa 02, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Ferreira da Silva e de Sagramar dos 
Milagres Beserra da Silva.

RENAN VALDIR PEREIRA SANTOS SUGUIMOTO, estado civil solteiro, profi ssão 
securitário, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/119,FLS.98V-GUAIANASES
-SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e noventa e quatro 
(22/08/1994), residente e domiciliado Rua Albertina Medeiros, 1277, Vila Danubio Azul, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wagner Elton dos Santos Suguimoto e de Rosangela 
Pereira da Silva. ISABELLA TOLEDO GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/354,FLS.246-SÃO MIGUEL 
PAULISTA-SP), São Paulo, SP no dia dezessete de setembro de mil novecentos e noventa 
e três (17/09/1993), residente e domiciliada Rua Rafael Loduca, 119, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Meire Toledo Gonçalves.

BRUNO ALEF DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar fi nanceiro, nascido em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A 117,FLS.138-BELENZINH/SP), São Paulo, 
SP no dia dois de outubro de mil novecentos e noventa e três (02/10/1993), residente e 
domiciliado Rua Moacir Fagundes, 98, torre 02, apartamento 96, Fazenda Aricanduva, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre da Silva e de Adriana Regina da Silva. 
TALITA CRISTINA CAIXEIRO MONTEIRO, estado civil solteira, profi ssão analista contabil, 
nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A-119,FLS.82Vº-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro 
(16/01/1994), residente e domiciliada Rua Castelo do Piauí, 262, casa 08, Itaquera, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vicente de Paula Monteiro Neto e de Jurema Aparecida 
Pereira Caixeiro Monteiro.

LEONARDO SEVERINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista de suporte 
senior, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A 100,FLS.203V-VILA NOVA CACHOEI-
RINHA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de junho de mil novecentos e oitenta e nove 
(15/06/1989), residente e domiciliado Praça Agostinho Rodrigues Marques, 19, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Severino da Silva e de Dilcea dos 
Santos da Silva. LAIS CRISTINE HIPPOLITO, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Subdistrito Consolação, nesta Capital (CN:LV-A-95,FLS.014 CONSOLAÇÃO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e noventa e cinco 
(25/03/1995), residente e domiciliada Praça Agostinho Rodrigues Marques, 19, Vila Carmo-
sina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Hippolito e de Neusa Yoshiko Hippolito.

BRUNO ROBERTO FROZONI, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro elétrico, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/179.FLS.249V LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia 
trinta e um de maio de mil novecentos e noventa (31/05/1990), residente e domiciliado 
Rua Cosmo José da Silva, 128, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Antonio José Frozoni e de Geni Gomes Frozoni. LAIZE REIS SANTOS, estado civil sol-
teira, profi ssão pedagoga, nascida em Subdistrito Tucuruvi, nesta Capital (CN:LV.A/209.
FLS.178 TUCURUVI/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de março de mil novecentos 
e oitenta e seis (23/03/1986), residente e domiciliada Rua Sonho Gaúcho, 597, bloco 
A-05, apartamento 63, Jardim São Nicolau, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Almir 
Moreira dos Santos e de Rosa Maria Reis Santos.

WALTER GABRIEL CABRERA LEIVAS, estado civil divorciado, profi ssão diretor de arte, 
nascido em Montevidéo, Uruguai, Montevidéo, Uruguai no dia vinte e um de novembro de 
mil novecentos e setenta e oito (21/11/1978), residente e domiciliado Rua Isaías Gomes, 
50, Vila Curuçá, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Oribe Walter Cabrera e de Marlene 
Leivas. LUANA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão turismóloga, 
nascida em neste Distrito, (CN:LV.A/068,FLS.267 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
treze de junho de mil novecentos e oitenta e três (13/06/1983), residente e domiciliada 
Rua Forno D'Água, 27, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Jorge 
dos Santos e de Odete dos Santos.

DIEGO PAGANINI MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão técnico de engenharia clíni-
ca, nascido em Carapicuiba, neste Estado (CN:LV.A/111,FLS.141V-CARAPICUIBA-SP), 
Carapicuiba, SP no dia cinco de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (05/01/1989), 
residente e domiciliado Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 1330, bloco 17, apartamento 
132, Vila São João, Barueri, neste Estado, Barueri, SP, fi lho de Joaquim Alves Martins e de 
Marlene Segala Paganini Martins. DÉBORA DE PAULA, estado civil divorciada, profi ssão 
instrumentadora cirúrgica, nascida em Guaianases, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (26/02/1988), residente e do-
miciliada Rua Estevam de Araújo Almeida, 505, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jaime Vicente de Paula e de Mairy de Freitas Pereira de Paula.

CARLOS RODRIGO FERREIRA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/076.FLS.215-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e oitenta e quatro (26/06/1984), 
residente e domiciliado Rua Caixetas, 29, casa 01, Vila Verde, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, fi lho de Carlos Alberto Ferreira Gomes e de Maria Odete dos Santos. SIMONE 
GONÇALVES ADRIANO, estado civil solteira, profi ssão educadora de circo, nascida em 
Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/030.FLS.179V-ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, 
SP no dia cinco de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro (05/12/1984), residente 
e domiciliada Rua Espelho Cristalino, 04, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Candido Adriano e de Nilza Gonçalves Adriano.

PAULO HENRIQUE FERRAZ, estado civil solteiro, profi ssão operador de telemarketing, 
nascido em Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A-24,FLS.216-LIBERDADE/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e setenta e sete 
(22/12/1977), residente e domiciliado Rua São Teodoro, 1007, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Manuel Henriques Figueira Ferraz e de Aparecida 
Andrioli Ferraz. ELISÂNGELA DE FARIA SILVA, estado civil solteira, profi ssão supervisora, 
nascida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A-190,FLS.80-PENHA 
DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia dois de dezembro de mil novecentos e oitenta e 
um (02/12/1981), residente e domiciliada Rua Augusto Alfredo Joaquim, 188, Conjunto 
Habitacional Juscelino Kubitschek, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Severino Santos 
da Silva e de Elionai Amelia de Faria Silva.

GIVALDO JÚNIOR SANTOS DA ROCHA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e seis de agosto de mil novecen-
tos e oitenta e quatro (26/08/1984), residente e domiciliado Rua Subragi, 200, bloco 
09, apartamento 41, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adail Camelo da Rocha e 
de Divanise Esperidião Santos. PAULA BARROS DA SILVA ALMEIDA, estado civil 
divorciada, profi ssão costureira, nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e oitenta e quatro (22/04/1984), 
residente e domiciliada Rua Subragi, 200, bloco 09, apartamento 41, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Paulo Cesar de Almeida e de Maria Simone Barros da Silva Almeida. 

SAMIR DA SILVA SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital, (CN:LV.A/340,FLS.120 SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia dezenove de março de mil novecentos e noventa e três 
(19/03/1993), residente e domiciliado Travessa Roland Berigan, 145, Vila Nair, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de João de Oliveira Souza e de Maria Luiza da Silva. JU-
CILENE MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em 
Itiuba, Estado da Bahia, (CN:LV.A/238,FLS.289 ITAQUERA/SP), Itiuba, BA no dia três 
de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (03/05/1985), residente e domiciliada Rua 
Uacari, 375, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Josefa Maria da Silva Marcondes.

CLAUDEMIR SANTOS ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão instalador, nascido em 
Aracatú, Estado da Bahia (CN:LV.A-49,FLS.246-ITAQUERA/SP), Aracatú, BA no dia oito 
de setembro de mil novecentos e setenta e nove (08/09/1979), residente e domiciliado 
Rua Lagoa Garopaba, 235, Jardim Camargo Novo, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de 
Valmir Santos Almeida e de Maria de Lourdes Almeida. VANESSA HILÁRIO FERREIRA, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Foz do Iguaçu, Estado do Paraná 
(CN:LV.A-118,FLS.92-FOZ DO IGUAÇÚ/PR), Foz do Iguaçu, PR no dia trinta e um de 
julho de mil novecentos e oitenta e dois (31/07/1982), residente e domiciliada Avenida 
Diogo José Machado, 426, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Dionisio Filho e de Laurentina Hilário Ferreira.

MARCIO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/223,FLS.096-SÃO MIGUEL PAULISTA-SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e oitenta e sete (29/04/1987), 
residente e domiciliado Rua Faveira do Mato, 401, Jardim Planalto, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lho de Fatima Maria Ferreira. TATIANE MOREIRA CYRINO, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de atendimento, nascida em Subdistrito Consolação, nesta 
Capital (CN:LV.A/81,FLS.263-ITAQUERA-SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de 
novembro de mil novecentos e oitenta e dois (29/11/1982), residente e domiciliada Rua 
Padre Antão Jorge, 489, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Lauro Cyrino e de Maria de Lourdes Moreira Cyrino.

TITO BELCHIOR DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em São 
Miguel do Tapuio, Estado do Piauí (CN:LV-A-006,FLS.193 4º OFÍCIO DE PICOS/PI), 
São Miguel do Tapuio, PI no dia dezessete de abril de mil novecentos e setenta e dois 
(17/04/1972), residente e domiciliado Rua Professor Leonídio Allegreti, 757, bloco C-07, 
apartamento 52-A, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jovino Belchior de Sousa e de 
Dalvina Lopes de Sousa. MARIA DA PENHA DIAS SANTOS, estado civil divorciada, 
profi ssão cuidadora, nascida em Conceição da Barra, Estado do Espirito Santo, Conceição 
da Barra, ES no dia nove de dezembro de mil novecentos e sessenta (09/12/1960), resi-
dente e domiciliada Rua Professor Leonídio Allegreti, 757, bloco C-07, apartamento 52-A, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ferreira dos Santos e de Alzira Dias Souza.

LUIS HENRIQUE DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/030.FLS.255-CANGAÍBA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito 
de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (18/11/1987), residente e domiciliado 
Rua Baltazar Nunes, 415, casa 51, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Carlos Alberto de Andrade e de Cleonice Maria de Oliveira. ELAINE CRISTINA DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Santo André, 
neste Estado (CN:LV.A/114.FLS.038-1º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo 
André, SP no dia vinte e seis de abril de mil novecentos e oitenta e um (26/04/1981), 
residente e domiciliada Rua Baltazar Nunes, 415, casa 51, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Giseldo dos Santos e de Maria Aparecida Silva dos Santos.

VANDERLEI RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão co-
ordenador de RH, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois (12/02/1982), residente e domiciliado Rua 
Antônio Capuzzi, 168, bloco C, apartamento 31, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Irenio dos Santos e de Nieves Rodrigues dos 
Santos. KÁTIA VIEIRA GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão analista de RH, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/056.FLS.266V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia quinze de setembro de mil novecentos e oitenta e um (15/09/1981), residente e 
domiciliada Rua Antônio Capuzzi, 168, bloco C, apartamento 31, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osmar José Gonçalves e de 
Maria Helenice Vieira Gonçalves.
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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:

HEBERT WILLIAM PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão profi ssional 
de educação física, nascido em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/205.
FLS.045-BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de maio de mil novecen-
tos e noventa (31/05/1990), residente e domiciliado Rua Caetano Lama, 69, bloco A, 
apartamento 11, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José Aparecido Alves da Silva e de Vera Lucia Pereira da Silva. CLAUDIA 
DE SOUZA MELO, estado civil solteira, profi ssão analista de processos, nascida em 
Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/580.FLS.193-1° SUBDISTRITO DE GUARULHOS/
SP), Guarulhos, SP no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e noventa e 
três (27/12/1993), residente e domiciliada Rua Ângelo Andrade, 21, bloco E, aparta-
mento 23, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Carlos Alberto de Melo e de Maria Helena de Souza Batista.

THIAGO PINTO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão fisioterapeuta, nascido 
em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A-89,FLS.243Vº-IPIRANGA/SP), São 
Paulo, SP no dia onze de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (11/08/1984), 
residente e domiciliado Avenida Itaquera, 6266, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Carlos Richard Pinto da Silva e de Nedja Maximo da Silva. 
SIMONE MONTEIRO DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão securitária, 
nascida em Cachoeirinha, Estado de Pernambuco (CN:LV.A06,FLS.62-CACHOEI-
RINHA/PE), Cachoeirinha, PE no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta (25/02/1980), residente e domiciliada Rua Américo Lopes, 04, Vila Car-
mosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Elias de Almeida e de Iracema 
Monteiro de Almeida.

JOÃO MENDES JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão metalúrgico, nascido em 
Araguari, Estado de Minas Gerais (CN:LV-A-020,FLS.192 ARAGUARI/MG), Araguari, 
MG no dia oito de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (08/01/1982), residente 
e domiciliado Rua Rio Uruú, 56, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Mendes 
dos Santos Filho e de Cerli Rosa Naves dos Santos. CRISTIANE DOS SANTOS 
SOARES, estado civil divorciada, profissão cabeleireira, nascida em neste Distrito, 
São Paulo, SP no dia vinte e sete de março de mil novecentos e oitenta e cinco 
(27/03/1985), residente e domiciliada Rua Rodolfo Albino Silva, 223, Jardim São 
João, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Dailton Francisco Soares e de Amalia 
Maria dos Santos.

MOACIR TADEU LOPES NETO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/091.FLS.238-PIRITUBA/SP), São Paulo, SP no dia dez de março de 
mil novecentos e noventa e sete (10/03/1997), residente e domiciliado Rua Francisco Amorim, 
03, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wagner de Oliveira Lopes e de 
Elisangela Almeida Bispo. LUANDA TEIXEIRA DE QUEIROZ, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/115.FLS.188-VILA 
FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de janeiro de mil novecentos e noventa e três 
(20/01/1993), residente e domiciliada Rua Francisco Amorim, 03, Vila Santa Teresinha, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vilmar Teixeira de Queiroz e de Esmeralda Pinto de Queiroz.

EDUARDO LIBERATO DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Subdistrito Casa Verde, nesta Capital, (CN:LV.A/079,FLS.090V-CASA VERDE/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e noventa (24/04/1990), 
residente e domiciliado Rua Porto Amazonas, 163, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de João Luiz de Freitas e de Liliane Torres Liberato de Freitas. EVELIN LUIZ DE 
SOUZA, estado civil solteira, profi ssão analista contabil, nascida em São Paulo - Capital, 
(CN:LV.A/176,FLS.113 LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia onze de fevereiro de mil 
novecentos e noventa (11/02/1990), residente e domiciliada Avenida Coronel Alves e 
Rocha Filho, 727, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lourival Gil de 
Souza e de Maria Arlete Luiz Cardoso de Souza.

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

Empresas & Negócios

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: WESLEY DOS SANTOS ZANELI, estado civil divorciado, profi ssão 
barbeiro, nascido em Osasco, SP, no dia (25/04/1996), residente e domiciliado, neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Willian dos Santos Zaneli e de Marcia Luciana dos 
Santos. A pretendente: SUELEN DE ALMEIDA CRUZ FERREIRA, estado civil soltei-
ra, profi ssão manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/03/2001), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eraldo Cruz Ferreira e de Sueli de 
Almeida Cruz Ferreira.

O pretendente: WILLIAM DOS REIS NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão ser-
ralheiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/11/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Júlio da Costa Nascimento e de Romana Reis dos Reis. 
A pretendente: ANA PAULA MEDEIROS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Palmeira dos Indios, AL, no dia (07/10/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Florencio da Silva e de Quitéria Medeiros da Silva.

O pretendente: BRUNO ELEOTERIO RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão 
atendente, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/04/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Geraldo Lucio Rodrigues e de Claudia da 
Anunciação Eleoteria Rodrigues. A pretendente: KATHLEEN ROBERTA VIEIRA LIMA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/10/1999), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto de Oliveira Lima 
e de Viviane Vieira Costa.

O pretendente: MARCELO MARQUES PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/12/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Marques Pereira e de Marina Patrocinio Pereira. A 
pretendente: VANESSA CRISTINA BARROS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/11/1980), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Pedro da Silva e de Julia da Costa Barros.

O pretendente: DIEGO DE SOUSA TEODORO, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
selecionamento, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/12/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rubens dos Santos Teodoro e de Elizabeth de Sousa 
Teodoro. A pretendente: ADRIELLI DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
produção, nascida em Guarulhos, SP, no dia (17/08/1990), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Damião da Silva e de Marilene da Silva.

O pretendente: LUIS CARLOS BARROS JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão 
caseiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/12/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Carlos Barros e de Anna Claudia Larangeira Barros. A 
pretendente: ANEZIA DA SILVA VIANA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (03/07/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Antonio Viana e de Maria Lucia de Jesus Viana.

O pretendente: ADILIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de cozinha, 
nascido em Recife, PE, no dia (14/07/1983), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco Guilherme da Silva e de Maria José de Araujo. A pretendente: 
TATIANE SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (12/10/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Ednaldo Manoel da Silva e de Gircilene Rosa dos Santos.

O pretendente: DANIEL PEREIRA GOMES JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
promotor de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/01/1986), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Pereira Gomes e de Catarina Maria 
Honorio Gomes. A pretendente: AMANDA DA SILVA MARTINS MORAES, estado civil 
solteira, profi ssão promotora de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/03/1988), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rodolfo Miguel Martins de 
Moraes e de Maria de Fatima Moraes da Silva.

O pretendente: DIEGO LEONARDO CERQUEIRA XAVIER, estado civil divorciado, pro-
fi ssão tosador, nascido em Guarulhos, SP, no dia (22/01/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Celso Reginaldo Xavier e de Josenilda Cerqueira 
Xavier. A pretendente: SOFIA ROCHA DE ALMEIDA, estado civil divorciada, profi ssão 
assistente administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/02/1985), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Celestino Jose de Almeida e de Ana 
Maria da Rocha de Almeida.

O pretendente: JOSÉ VITOR BARBARA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (12/04/1996), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Valdelei Barbara e de Maria Luiza Ferreira Leal. A pretendente: JULIANA 
URBANO ALEXANDRINO, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida em 
Santa Isabel, SP, no dia (16/04/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Belmiro Pedro Alexandrino Filho e de Vilma Urbano da Silva.

O pretendente: LEANDRO GOMES MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de maquinas, nascido em Riacho de Santana, BA, no dia (07/10/1973), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Gomes Martins e de Vera Lúcia de 
Jesus Martins. A pretendente: LUCIETE PINHEIRO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Ubatã, BA, no dia (31/05/1975), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edivaldo Pinheiro dos Santos e de Maria Lúcia 
Pereira dos Santos.

O pretendente: GUILHERME BEZERRA DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão 
controlador de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/01/1993), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edio Ferraz da Rocha e de Elaine 
Felisberto Bezerra. A pretendente: LETICIA JESUS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/06/1994), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sergio Moreira de Oliveira e de Simone 
Jesus do Nascimento de Oliveira.

O pretendente: BRUNO DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de suporte, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/06/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Airton da Silva e de Rosana Gomes dos 
Santos Silva. A pretendente: BRUNA THALITA FARIAS DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão bibliotecaria, nascida em Lins, SP, no dia (07/11/1993), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amadeu da Silva e de Rivanete 
Alves Farias da Silva.

O pretendente: LEONARDO VITOR DE OLIVEIRA COSTA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão tecnico em eletronica, nascido em Suzano, SP, no dia (26/08/1992), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Afranio Vitor Costa e de Rosmary de 
Oliveira Costa. A pretendente: TAMIRES FERREIRA DE MORAES, estado civil solteira, 
profi ssão agente de atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/12/1989), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Renato Alves de Moraes e de 
Rosimairy Ferreira dos Santos.

O pretendente: FRANCISCO MESSIAS PARANHOS, estado civil viúvo, profi ssão 
aposentado, nascido em Salvador, BA, no dia (02/04/1945), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eurico Souza Paranhos e de Filomena Mes-
sias Paranhos. A pretendente: EDITH DURMONT FALCÃO, estado civil solteira, 
profi ssão aposentada, nascida em Carinhanha, BA, no dia (25/12/1947), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Pereira Falcão e de Antonia 
Durmont Pessoa.

O pretendente: ANDERSON ANDRADE FERRAZ, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de silk screen, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/09/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Semião Ferraz Neto e de Maria Jose Florentino 
Andrade Ferraz. A pretendente: ANDRÉA AMAJE DE LIMA, estado civil solteira, profi s-
são domestica, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/10/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de André da Conceição de Lima e de Conceição 
Aparecida Pires Amaje.

O pretendente: PAULO SERGIO BONKE, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (12/05/1976), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Otto Frederico Bonke e de Expedita Neves de Siqueira Bonke. A pretendente: 
JORCELINA GONÇALVES DIAS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Abaré, 
BA, no dia (25/04/1974), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Dias do Socorro e de Joana Maria do Socorro.

O pretendente: JANUARIO DIAS DA ROCHA, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em São João do Paraiso, MG, no dia (23/08/1959), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Dias da Rocha e de Ro-
salina Eloi Bandeira. A pretendente: SIRLEIA MENDES FERREIRA, estado civil 
divorciada, profissão do lar, nascida em Salinas, Salinas, MG, no dia (25/09/1979), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Soares Ferreira 
e de Laurinda Mendes Ferreira.

O pretendente: GEFERSON LIMA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido em Central, BA, no dia (28/04/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nitelcino Pereira do Nascimento e de Noeme Pereira Lima. 
A pretendente: NICOLE SALES SANTIAGO, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de telemarketing, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (01/06/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudinei Ferreira Santiago e de 
Rogeria Renata Soares Sales.

O pretendente: ANDRÉ MOTA LEAL, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/02/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Domingos Mota Leal e de Eunice Mota Leal. A pretendente: 
PAULA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (18/11/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Maria de Lourdes Ferreira da Silva.

O pretendente: PHILLIP MENDES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão segurança, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/10/1989), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Mendes da Silva e de Maria Marlene da Silva. A pretenden-
te: THAIS SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (09/04/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Daniel José de Oliveira e de Edevania Silva de Oliveira.

O pretendente: WILLIAN DA SILVA URIAS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
gerente de estacionamento, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/03/1995), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademir Silva Pereira e de Rosana da Silva 
Urias Pereira. A pretendente: JOYCE SOUZA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/10/1987), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Waldir de Jesus e de Lidia Souza de Jesus.

O pretendente: PAULO MARTINS CAMPOS, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, 
nascido em Caratina, MG, no dia (14/11/1960), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel Martins Campos e de Sebastiana Dalves de Abreu Campos. A 
pretendente: ADEILDE CHAVES JANKUNAS, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida 
em Bandeira, MG, no dia (12/05/1960), residente e domiciliada em Biritiba-Mirim, SP, fi lha 
de Absalão das Silva Chaves e de Odilia Rodrigues Chaves.

O pretendente: ROMÁRIO CARLOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão aten-
dente, nascido em Ipupiara, BA, no dia (26/07/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Heliodoro Carlos Neto e de Noeme Muniz dos Santos Carlos. 
A pretendente: ROSILENE SOUZA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão manicure, 
nascida em Gentio do Ouro, BA, no dia (03/11/1990), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Almerindo José de Souza e de Ana do Espírito Santo Souza.

O pretendente: ARTHUR ALVES DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (11/02/1993), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Fernando Pereira de Carvalho e de Lucidalva Alves de Carvalho. A 
pretendente: BRUNA CAROLINE NASCIMENTO EVANGELISTA DE SOUSA, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/12/1993), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alessandro Evangelista de Sousa e 
de Andrea Sousa Nascimento.

O pretendente: CARLOS VINÍCIUS DE HOLANDA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/11/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos de Holanda e de Maria Augusta Silva 
de Holanda. A pretendente: BRUNA DE OLIVEIRA PESSOA, estado civil solteira, pro-
fi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/05/1996), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cristiano Pessoa e de Cleonilda Batista 
de Oliveira Pessoa.

O pretendente: ADEMILSON ALVES DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (09/09/1980), residente e domiciliado neste distrto, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel Alves de Sousa e de Irene Maria de Sousa. A pretendente: 
ANDRÉA EDITE DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (28/03/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Valdomiro Francisco de Oliveira e de Edite Libarina de Oliveira.

O pretendente: EDINALDO APARECIDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
jardineiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/12/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvaldo Lima dos Santos e de Maria Andre da Silva. A 
pretendente: THAINA DE LIMA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão ajudante 
geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/01/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Antonio da Paz Rodrigues e de Roseli Batista 
de Lima Rodrigues.

O pretendente: WELLINGTON LIMA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de expedição, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/10/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Carlos Lima da Silva e de Maria das Graças 
da Silva Melo. A pretendente: VIVIAN BARBOSA FELIX, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (20/04/1996), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Andre Luis Felix e de Renata dos 
Santos Barbosa.

O pretendente: ERMEVAL DA HORA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão repositor, 
nascido em Salvador, BA, no dia (14/06/1979), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Raimundo da Silva Pereira e de Gloria Margarida Ferreira 
da Hora. A pretendente: ADRIANA ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
telefonista, nascida em Arcoverde, PE, no dia (10/01/1975), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Pedro da Silva e de Edineuza Alves de 
Souza e Silva.

O pretendente: EVERTON FELIPE FELIX CUSTÓDIO, estado civil solteiro, profi ssão 
supervisor de telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/01/1991), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Custódio e de Lourdes 
Aparecida Felix Custódio. A pretendente: RAÍSA SOARES MONTEIRO, estado civil sol-
teira, profi ssão supervisora de telemarketing, nascida em Vitória, ES, no dia (13/11/1989), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alberto Pereira Monteiro e 
de Lucinéa Soares de Jesus.

O pretendente: PAULO ROBERTO DE BARROS, estado civil solteiro, profi ssão gerente 
de restaurante, nascido em Catende, PE, no dia (02/04/1968), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Luiza de Jesus. A pretendente: CRISTINA 
MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Fortaleza, CE, no dia (31/01/1985), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Maria das Graças Pereira do Nascimento.

O pretendente: JHAMYS LUCAS BORGES DE ARRUDA, estado civil solteiro, profi s-
são estudante, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/10/2001), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jobson Joaquim de Arruda e de Cristiane Borges 
Santos de Arruda. A pretendente: JAIRES DA SILVA REIS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Campo Formoso, BA, no dia (16/01/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Milton Miguel de Souza e de Irenilde da Silva Reis.

O pretendente: RENIVALDO ANDRADE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
polidor, nascido em Paripiranga, BA, no dia (01/01/1971), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Rodrigues da Silva e de Josefa 
Maria de Andrade. A pretendente: ROSYLENE GONÇALVES MARTINS, estado 
civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida em Salinas, MG, no dia (21/02/1971), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Gonçalves Cruz 
e de Maria Martins Cardoso.

O pretendente: JUAREZ DA SILVA BEZERRA, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, 
nascido em Touros, RN, no dia (04/04/1965), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco Tarquinio Bezerra e de Maria Correia da Silva. A pretendente: 
FRANCISCA SOUZA DE MELO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Pedra 
Grande, RN, no dia (13/01/1969), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco Severiano de Melo e de Elvira Souza de Melo.

O pretendente: ANTONIO GENILSON DOS REIS FREITAS, estado civil divorciado, 
profi ssão açougueiro, nascido em Acopiara, CE, no dia (01/10/1973), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Simão de Freitas e de Betiza Paz de 
Oliveira Freitas. A pretendente: ADRIANA DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de call center, nascida em Guarulhos, SP, no dia (30/07/1986), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Florentina da Conceição.

O pretendente: DEIVID LOPES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão balconista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/04/1984), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Equivaldo Deodato da Silva e de Cleonice Lopes da Fonse-
ca Silva. A pretendente: RAFAELA DOS SANTOS ARAUJO, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/02/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rogerio do Rego Araujo e de 
Elisete dos Santos Silva.

O pretendente: SIDNEY FERNANDES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (01/05/1959), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Alves da Silva e de Anália Fernandes da Silva. 
A pretendente: JANETE MARIA GOMES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Araruna, PR, no dia (24/12/1962), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Araujo Gomes e de Eminia Maria Gomes.

O pretendente: JOSÉ LUIZ PEREIRA DIAS, estado civil solteiro, profi ssão marceneiro, 
nascido em São Raimundo Nonato, PI, no dia (13/12/1974), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Herculano José Dias e de Jesuita Pereira. A pretendente: 
MEIRIANE DOS REIS DE MIRANDA, estado civil solteira, profi ssão acompanhante de 
idosos, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/01/1981), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Samuel Arcanjo de Miranda Filho e de Maria dos Reis 
de Miranda.

O pretendente: DAVI FERREIRA BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de logistica, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/09/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Crispim Barbosa Neto e de Adélia Rei-
naldo Ferreira Barbosa. A pretendente: GLEYCE TARGINO DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão assistente de RH, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/09/1987), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Jose da Silva e de 
Lucia Targino dos Santos.

O pretendente: LAION DA SILVA FELICIANO, estado civil solteiro, profi ssão agente 
operacional, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/11/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Ines da Silva Feliciano Souza. A pretendente: 
CRISLENE BATISTA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (05/08/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Milton Ferreira Silva e de Marinalva Batista da Silva.

O pretendente: DAVID DE OLIVEIRA MIRANDA, estado civil solteiro, profi ssão conferente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (09/07/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Valter Rodrigues Miranda e de Maria Lucia dos Anjos de Oliveira 
Miranda. A pretendente: LARISSA REIS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão biomedi-
ca, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/02/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Leominio Severo da Silva e de Miriam Gonsalves Reis da Silva.

O pretendente: LUCIANO VIEIRA MEDEIROS DA FONSECA, estado civil solteiro, 
profi ssão funcionario público, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/04/1986), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Oliveira da Fonseca e de 
Aparecida Vieira Medeiros da Fonseca. A pretendente: RENATA TAVEIRA FERREIRA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (08/07/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Aparecido Lelis Ferreira e de Valdelucia Nazario Taveira.

O pretendente: RAPHAEL LUCAS CUNHA, estado civil solteiro, profi ssão segurança, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/09/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz Antonio Cunha e de Sueli Aparecida Domingos Cunha. A 
pretendente: SILENE DOS SANTOS BOMFIM, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em Buerarema, BA, no dia (06/04/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antônio Souza Bomfi m e de Jovenice Bispo dos Santos.

O pretendente: ALEX SANTOS EUZEBIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
soldador, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/03/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Euzebio da Silva e de Julia dos Santos. A preten-
dente: MAYARA SANTOS MESSIAS, estado civil solteira, profi ssão copeira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (26/10/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Marcelo da Silva de Messias e de Roberta Felix dos Santos.

O pretendente: PAULO ROBERTO DIAS DE ALCANTARA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão chefe de cozinha, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/01/1987), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Dias de Alcantara e de Doraci 
Aparecida Rosa Alcantara. A pretendente: ALINE SOARES DE ALMEIDA, estado civil 
solteira, profi ssão assistente de eventos, nascida em Guarulhos, SP, no dia (03/01/1988), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Lopes de Almeida 
e de Rita de Cassia Coelho Soares.

O pretendente: GILMAR CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
tecnico de refrigeração, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/12/1990), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Tertuliano Vieira do Nascimento e de 
Carmelita Maria da Conceição Nascimento. A pretendente: CLAUDIA NEIDE DE MELO 
BRASIL, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (17/05/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Maria Brasil e de Maria Helena de Melo Brasil.

O pretendente: ALEXANDRE PAULO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão aju-
dante geral, nascido em Guarulhos, SP, no dia (10/10/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo da Silva e de Maria Selma da Silva. A pretendente: 
SHEILA LIMA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (16/07/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Roberto Velozo da Silva e de Luzinete Pereira Lima.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: LUIZ HENRIQUE CANÊDO DE CAMARGO, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em Guarulhos - SP, no dia 15/03/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Ramos de Camargo e de Maria Cristina Canêdo 
de Camargo. A pretendente: LÍVIA  NAUJOCKS  ANTIQUEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
jornalista, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/07/1985, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Antiqueira Netto e de Meire Naujocks Antiqueira.

O pretendente: JESUÉ FELIX DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de 
transmissão, nascido em Mairiporã - SP, no dia 11/01/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Felix de Oliveira e de Maria Aparecida Sodate de 
Oliveira. A pretendente: CAMILA DUTRA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão analista 
comercial, nascida em Maetinga - BA, no dia 23/07/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jaime Oliveira Souza e de Neusa Dutra da Silva Souza.

O pretendente: MARCOS VINICIUS FARIA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante de 
carro forte, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/08/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Lucia Faria. A pretendente: MARLI FIRMIANO 
MARÇAL, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Serra Azul de Minas - 
MG, no dia 31/08/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Pedro Firmiano Araújo e de Geralda Marçal de Castro.

O pretendente: RAFAEL EDUARDO SANTANA OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão veterinário, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/04/1991, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Lôbo Oliveira Santos e de Marilaine Baptista 
Santana. A pretendente: CAMILA MENEZES, estado civil solteira, profi ssão engenheira de 
produção, nascida em São Paulo - SP, no dia 23/08/1991, residente e domiciliada nesta 
Capital - SP, fi lha de Roberto Menezes e de Miriam Celeste de Melo Menezes.

O pretendente: ANDREW RAMIREZ ROSSI ALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
designer gráfi co, nascido em Guarulhos - SP, no dia 31/07/1991, residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, fi lho de Valter Alves dos Santos e de Roseli Rossi da Silva. A preten-
dente: CAMILA SILVIA DE MACEDO, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 10/02/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Antonio Silva de Macedo e de Marilene Maria da Silva Macedo.

O pretendente: ANDRÉ SPADONI DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão enge-
nheiro civil, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/02/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Walter José Gonçalves de Almeida e de Marcia Maria 
Spadoni de Almeida. A pretendente: CAMILA VAZQUEZ SEGURA, estado civil solteira, 
profi ssão arquiteta e urbanista, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/11/1989, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudir Segura e de Maria Del 
Carmen Garcia Vazquez Segura.

O pretendente: LEANDRO RODRIGUES PRAIA, estado civil solteiro, profi ssão psicólogo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 04/08/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Messias Rodrigues Praia e de Iris Aparecida Salles Praia. A preten-
dente: AMANDA FREITAS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão cirurgiã dentista, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 23/11/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Thales de Oliveira Pinto Junior e de Wanda Josefa de Freitas Pinto.

O pretendente: EDSON IANNANTUONI, estado civil solteiro, profi ssão conferente, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 17/08/1989, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Nilton Iannantuoni e de Izildinha de Fatima Iannantuoni. A 
pretendente: DANIELLY DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 26/07/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Elizete Maria dos Santos.

O pretendente: MARCELO GALVÃO LEAL DA LUZ, estado civil solteiro, profi ssão ins-
petor de qualidade, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 24/05/1988, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luis Carlos da Luz e de Cassia 
Galvão Leal. A pretendente: ANA CAROLINA DE FREITAS BRUM, estado civil divorciada, 
profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo - SP, no dia 11/05/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Roberto Brum 
e de Lucilia Baldoina de Freitas Brum.

O pretendente: RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 05/07/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Joventino dos Santos Silva e de Madalena Maria de Oliveira Silva. A 
pretendente: RITA DE CASSIA BARROS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 16/05/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José João da Silva e de Lucineide Marcolino de Barros da Silva.

O pretendente: DANIEL BENTES MARINHO MELEMEDJIAN, estado civil divorciado, 
profi ssão administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/01/1981, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Garabed Melemendjian e de Idalucia 
Marinho Melemedjian. A pretendente: RENATA RISTOW, estado civil solteira, profi ssão 
administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/01/1978, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Renato Ristow e de Rosalina Machado Ristow.

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

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 J
or

na
l E

m
pr

es
as

 e
 N

eg
óc

io
s 

Lt
da

.. 
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 a

ss
in

at
ur

a 
cl

iq
ue

 n
o 

lin
k:

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/
V

er
ifi

ca
r/

C
C

A
0-

23
E

2-
98

B
D

-D
A

5F


