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BOLSAS
O Ibovespa: +3,27% Pontos: 
83.542,84 Máxima de +3,56% : 
83.782 pontos Mínima estável: 
80.901 pontos Volume: 24,46 
bilhões Variação em 2018: 9,35% 
Variação no mês: -1,61% Dow 
Jones: +1,04% 
(18h43) Pontos: 24.897,26 
Nasdaq: +1,86% (18h43) Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2203 Venda: R$ 3,2208 
Variação: -2,26% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,30 Venda: R$ 3,40 
Variação: -2,2% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2531 Venda: R$ 
3,2536 Variação: -0,87% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2330 
Venda: R$ 3,3730 Variação: 
-2,32% - Dólar Futuro (março) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,63% ao 
ano. - Capital de giro, 9,96% ao ano. 
- Hot money, 1,13% ao mês. - CDI, 
6,64% ao ano. - Over a 6,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.358,00 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,30% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 139,000 
Variação: -0,36%.

Cotação: R$ 3,2275 Variação: 
-2,23% - Euro (18h43) Compra: 
US$ 1,2447  Venda: US$ 1,2447  
Variação: +0,79% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,0030 Venda: R$ 
4,0050 Variação: -0,65% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,9630 Ven-
da: R$ 4,1600 Variação: -0,72%.

tos: 7.144,04 Ibovespa Futuro: 
+2,89% Pontos: 83.260 Máxi-
ma (pontos): 83.290 Mínima 
(pontos): 82.390. Global 40 
Cotação: 875,843 centavos de 
dólar Variação: estável.

“Sim e não são 
as palavras mais 
fáceis de serem 
pronunciadas e 
também as que 
exigem maior 
refl exão”.
Charles Talleyrand (1754/1838)
Político francês

Com o fi m do carnaval, 
os líderes de partidos 
da base governista se 

preparam para retomar as 
articulações para a votação 
da reforma da Previdência. A 
poucos dias da data marcada 
para início das discussões 
no plenário da Câmara, o 
governo ainda busca votos 
para alcançar o quórum mí-
nimo para aprovar a emenda 
constitucional no Congresso. 
A votação está prevista para 
começar na próxima terça-
-feira (20). No entanto, a pro-
posta ainda não reúne os 308 
votos necessários entre os 513 
deputados para ser aprovada 

Base governista intensifi ca 
articulação pela reforma 
da Previdência Social

em dois turnos de votação na 
Câmara.

O texto que deve ser discuti-
do em plenário foi apresentado 
pelo relator, o deputado Arthur 
Maia (PPS-BA), na semana pas-
sada. A expectativa é de que a 
proposta, mais fl exível do que a 
apresentada inicialmente, pos-
sa atrair mais apoio em torno 
da reforma. Entre os pontos 
alterados está a manutenção 
da pensão integral a viúvas 
de policiais civis, federais e 
rodoviários federais mortos 
durante o trabalho. Para o líder 
do governo na Câmara, Agui-
naldo Ribeiro (PP-PB), no fi m 
de semana será feita uma ava-

liação com o presidente Temer, 
Rodrigo Maia e Eunício Oliveira 
para defi nir estratégias sobre 
o rito que deve ser seguido na 
próxima semana. 

“A minha avaliação é que a 
gente tem que colocar em vo-
tação com a garantia de votos. 
A gente não pode ir pra um 
risco. Não é nem uma questão 
de governo, é uma questão do 
Estado brasileiro. Você impor 
uma derrota a uma matéria 
como essa não é uma derrota 
do governo, é uma derrota que 
acaba repercutindo mal para 
o país todo e acaba impondo 
sanções que talvez sejam muito 
graves num momento como 

Relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia (PPS-BA).

esse”, ressaltou Ribeiro.
Ele explicou que tanto a con-

tabilidade quanto a avaliação 
de novas demandas em torno 
do texto devem se intensifi car 

a partir de agora, quando a 
base for “reaglutinada” depois 
do feriado prolongado. O vice-
-líder do governo na Câmara, 
Beto Mansur (PRB-SP), disse 

que empresários ainda estão 
em negociação com governa-
dores e prefeitos e que a base 
continua trabalhando pela 
aprovação da proposta (ABr).

O papa Francisco enviou 
uma mensagem ontem (14) ao 
Brasil para marcar o início da 
Campanha da Fraternidade, e 
propôs uma refl exão sobre a 
importância do perdão. O tema 
escolhido para a ação neste ano 
é “Fraternidade e Superação da 
Violência” e, por isso, o Pontífi -
ce pediu para que os católicos 
sejam arautos e construtores 
da paz. “Uma paz que é fruto 
do desenvolvimento integral 
de todos, uma paz que nasce 
de uma nova relação também 
com todas as criaturas. A 
paz é tecida no dia a dia com 
paciência e misericórdia, no 
seio da família, na dinâmica 
da comunidade, nas relações 
de trabalho, na relação com 
a natureza”, escreveu Jorge 
Mario Bergoglio.

Segundo o líder católico, 
o “perdão é das ofensas a 
expressão mais eloquente do 
amor misericordioso e, para nós 
cristãos, é um imperativo que 
não podemos prescindir”. No 
entanto, ele reconhece que “às 
vezes” é “difícil perdoar” e que, 
é nesse momento, que todos de-
vem perceber que o “perdão é o 
instrumento colocado nas nos-
sas frágeis mãos para alcançar a 
serenidade do coração, a paz”. 
No fi m do texto, o Papa invoca 
“a proteção de Nossa Senhora 

Pontífi ce destacou importância 

do perdão para os cristãos.

A Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) 
lançou, ontem (14), a Cam-
panha da Fraternidade 2018, 
com o tema ‘Fraternidade e 
Superação da Violência’. O 
documento aponta formas e 
tipos de violência no Brasil, 
dando destaque às praticadas 
contra os negros, os jovens e as 
mulheres. “Os grupos sociais 
vulneráveis são as maiores 
vítimas da violência”, disse o 
presidente da entidade, car-
deal Sérgio da Rocha.

“A Igreja sempre tem aler-
tado sobre a perda de direitos 
sociais. Não podemos admitir 
que os mais pobres arquem 
com sacrifícios maiores. Pre-
cisamos de políticas públicas 
para nos ajudar a superar e 
a assegurar os direitos fun-
damentais que as pessoas 
têm”, defendeu o cardeal. O 
presidente da CNBB listou 
também como prática violen-

Presidente da CNBB, 

dom Sérgio da Rocha, na 

abertura da Campanha da 

Fraternidade 2018.

Brasileiros das regiões Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste deverão 
atrasar seu relógio em uma hora, a 
partir da 0h do próximo domingo 
(18), quando encerra o período 
de horário de verão 2017/2018, 
que entrou em vigor desde 15 
de outubro. Além do DF, dez 
estados precisarão adaptar seus 
ponteiros: Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas Ge-
rais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, 
São Paulo e Espírito Santo. 

Segundo balanço do Ope-
rador Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS), em 2013 o 
Brasil, com essa providência, 
economizou R$ 405 milhões, 
ou 2.565 megawatts (MW). 
No ano seguinte, essa eco-
nomia baixou para R$ 278 
milhões (2.035 MW) e, em 
2015 caiu ainda mais, para 
R$ 162 milhões. Em 2016, o 
valor sofreu nova queda, para 
R$147,5 milhões. Essa menor 
infl uência observada pode ser 
explicada pelo fato de parcelas 
signifi cativas das zonas sujeitas 
à medida têm intensifi cado o 

Chamada do ProUni
Resultado da primeira chama-

da do ProUni está em (http://
siteprouni.mec.gov.br/). Os pré-
-selecionados têm até o próximo 
dia 23 para apresentar nas insti-
tuições de ensino os documentos. 
O candidato deve verificar na 
instituição os horários e o local de 
comparecimento para apresentar 
as informações necessárias. Para 
quem não foi pré-selecionado 
ainda haverá a segunda chamada 
a ser divulgada no dia 2 de março.

Venezuela e Líbia 
perdem direito a 
voto na ONU

Nova York - Venezuela e Líbia 
tiveram seus direitos de voto 
suspensos na Assembleia Geral 
da ONU pela terceira vez em 
três anos por causa de dívidas 
pendentes no valor de milhões 
de dólares com a entidade in-
ternacional. O secretário-geral 
da ONU, António Guterres, in-
formou à Assembleia no fi m de 
janeiro que 14 países estavam 
em atraso, incluindo Venezuela e 
Líbia. Segundo carta de Guter-
res, a Venezuela precisa pagar 
cerca de US$ 25,2 milhões para 
restaurar seus direitos e a Líbia, 
em torno de US$ 6,6 milhões. 
A Venezuela enfrenta uma 
grave crise econômica e polí-
tica, enquanto a Líbia lida com 
dois governos rivais, cada qual 
apoiado por militantes distintos.

Comores, Guiné-Bissau, São 
Tomé e Príncipe e Somália 
tiveram seu poder de voto 
preservado, apesar de também 
estarem em atraso, segundo 
resolução da Assembleia (AE)

O ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, informou ontem 
(14) que o governo vai instituir 
emergência social em Roraima 
devido ao alto fl uxo de migra-
ção de venezuelanos, por meio 
de uma medida provisória a ser 
editada pelo presidente Temer. 
Jungmann participou ontem de 
reunião com Temer e ministros 
no Palácio da Alvorada para 
discutir a situação da região.

As Forças Armadas passarão 
a coordenar toda a ação do 
governo federal em Roraima 
e o efetivo militar para apoio 
às questões humanitárias será 
duplicado, passando de 100 
para 200 homens. As medidas 
estarão previstas na MP que 
será editada entre hoje (15) e 
amanhã (16). Segundo o minis-
tro da Justiça, Torquato Jardim 
“uma medida provisória sobre 
o fundamento da emergência 
social para garantir os meios 
e os recursos necessários da 
ajuda federal”, disse. 

Outra medida informada pelo 
ministro Raul Jungmann foi o 
envio de um hospital de cam-
panha para o estado com salas 
de atendimento e cirurgia para 
dar reforço ao atendimento na 
área de saúde. O ministro da 
Defesa acrescentou que serão 
criados mais postos de controle 
no interior de Roraima e será 

Temer se reuniu com 

ministros para discutir 

medidas relativas à situação 

de venezuelanos em Roraima.

Com um desfi le sobre in-
justiças sociais, a Beija-Flor 
sagrou-se campeã do Grupo 
Especial do Carnaval do Rio 
de Janeiro. Em uma apuração 
acirradíssima, a escola de 
Nilópolis superou Paraíso do 
Tuiuti e Salgueiro por apenas 
um décimo.

A Beija-Flor levou para a 
avenida o enredo “Monstro é 
aquele que não sabe amar. Os 
fi lhos abandonados da pátria 
que os pariu”. No desfi le, a 
escola fez alusões ao escândalo 
de corrupção na Petrobras, ao 
casal Sérgio Cabral e Adriana 
Ancelmo e à violência nas co-
munidades do Rio de Janeiro. 
Além disso, a Beija-Flor abor-

dou a homofobia e colocou 
como um de seus destaques a 
cantora Pabllo Vittar. 

Temas como racismo, xenofo-
bia e brigas de torcidas também 
foram levados à Sapucaí pela 
escola de Nilópolis que somou 
269,6 pontos, apenas um décimo 
a mais que a Paraíso do Tuiuti, 
que fez um desfi le com fortes 
críticas à reforma trabalhista, 
ao presidente Temer - retratado 
como um vampiro. Na sequência 
aparecem Salgueiro (269,5), 
Portela (269,4), Mangueira 
(269,3) e Mocidade Independen-
te de Padre Miguel (269,3). Por 
outro lado, Grande Rio (266,8) 
e Império Serrano (265,6) foram 
rebaixadas (ANSA).

A Beija-Flor fez um desfi le atípico.
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Ao lançar Campanha da Fraternidade, 
CNBB diz que corrupção é violência

forma de violência contra o 
ser humano, a miséria”.

“Queremos superar também 
formas de violência como as 
representadas pela miséria e 
pela falta de vida digna”, argu-
mentou o religioso, que criticou 
também os políticos que vêm 
adotando em seu discurso o 
uso da violência como forma de 
combate à violência. Segundo o 
cardeal, a Igreja Católica vem 
atuando no sentido de escla-
recer seus seguidores sobre 
o risco desse tipo de política. 
“A igreja está orientando os 
eleitores, ajudando-os a formar 
sua consciência e a identifi car 
quais candidatos estão compro-
metidos com a paz”.

A presidente do STF, minis-
tra Cármen Lúcia, em declara-
ção durante o lançamento da 
campanha, disse que a inicia-
tiva dá a “tônica à imperativa 
mudança que se impõe, de que 
o irmão é um aliado” (ABr).

ta, a corrupção. “A corrupção 
é uma forma de violência, e 
ela mata”, disse, aduzindo 
que “ao desviar recursos que 
deveriam ser usados em favor 
da população, os políticos aca-
bam promovendo uma outra 

Beija-Flor vence Carnaval 
do Rio com críticas sociais

Papa envia mensagem 
aos brasileiros

da Conceição Aparecida sobre 
o povo brasileiro, concedendo a 
Benção Apostólica”. A carta foi 
enviada aos líderes católicos no 
Brasil em 27 de janeiro, mas foi 
divulgada pelo Vaticano apenas 
nesta quarta.

Desde que assumiu o Pontifi -
cado, o Pontífi ce envia sempre 
uma mensagem ao país no início 
da Campanha da Fraternidade, 
que é liderada pela Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB). Criada em 1962, a 
ação tem um tema específi co 
de refl exão durante o período 
da Quaresma, os 40 dias que an-
tecedem a Páscoa católica, e é 
apresentada sempre na Quarta-
-Feira de Cinzas (ANSA).

MP para instituir emergência 
social em Roraima

ampliado o controle da fron-
teira na cidade de Pacaraima. 

O ministro Torquato Jar-
dim explicou que o objetivo 
das medidas não é proibir a 
entrada de venezuelanos no 
Brasil, o que seria contrário 
aos tratados internacionais de 
direitos humanos dos quais o 
país é signatário. “Seria fazer 
uma seleção para saber quem 
está chegando e que tipo de 
ajuda cada um precisa. Uns 
precisam de ajuda médica, ou-
tros já estão mais qualifi cados 
para conseguir um emprego”, 
explicou (ABr).

Horário de verão termina no 
próximo domingo

uso de equipamentos como o 
ar condicionado, como forma 
de aplacar o calor, elevando a 
demanda pela energia elétrica. 

No fi nal do ano passado, o 
governo federal sinalizou para 
a possibilidade de abolir o ho-
rário de verão, por não haver 
consenso quanto à relação 
com a economia de energia 
elétrica. Apesar disso, acabou 
apenas abreviando o período 
2018/2019 em duas semanas, 
a pedido do TSE, para facili-
tar a apuração dos votos das 
eleições. Com isso, o horário 
de verão de 2018 passará a ser 
adotado no primeiro domingo 
de novembro (ABr).
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OPINIÃO

Selva corporativa
O desrespeito patente 

pelas regras estatutárias 

denota que estamos em 

clima de selvageria e 

descalabro

Lupus est homo homini 
lúpus, ou “o homem é o 
lobo do homem” já afi r-

mava o brocardo popularizado 
por Thomas Hobbes, ao tentar 
racionalizar a necessidade de 
um governo (e, portanto, de 
regras estáveis) para permitir 
o convívio social, evitando que 
os indivíduos mutuamente se 
destruam na busca de seus 
próprios interesses.

A atividade econômica, 
como qualquer outra atividade 
humana, depende de coope-
ração, especialmente quando 
envolve grandes e complexas 
estruturas de investimento, 
razão pela qual a confi ança e 
estabilidade são a base de todo 
funcionamento do mercado.

Entretanto, a despeito da 
existência de regras claras e 
a obviedade de tal conceito, 
os fatos denotam que estamos 
atravessando um momento de 
involução do comportamento 
institucional de diversas com-
panhias brasileiras, alertando-
-se que corremos o risco de 
chegarmos ao um verdadeiro 
estágio de selvageria corpo-
rativa, todos contra todos. As 
evidências são claras. 

O caso da Petrobrás, obriga-
da a indenizar seus investido-
res, no exterior, em aproxima-
damente 3 bilhões de dólares, 
em virtude de prejuízos deri-
vados de atos de corrupção 
sistêmica, foi emblemático e 
denota um desprezo absoluto 
pelos mais básicos princípios 
de boa governança corporativa 
em muitas empresas nacionais, 
o que se torna ainda mais 
intolerável é o inverossímil 
discurso vitimista muitas vezes 
adotado.

Foi apenas pela atuação de 
minoritários unidos, em ato de 
explicito ativismo societário, 
que se conseguiu fazer justi-
ça, recorrendo-se ao Poder 
Judiciário norte americano, 
intransigente com este tipo 
de atuação (os acionistas que 
investiram no Brasil ainda 
esperam uma solução similar).

A mesma necessidade de 
obtenção de medidas judiciais 

no exterior para a proteção dos 
acionistas locais se faz atual-
mente presente no caso envol-
vendo a recuperação judicial 
da Oi S.A. que, embora ocorra 
no Brasil, tem refl exos em 
diversos países e jurisdições 
e que, em paralelo ao episódio 
da Petrobras, envolve suspeita 
de irregularidades que podem 
incluir atos tão diversos como 
corrupção, favorecimento 
indevido de Administradores 
e a diluição indevida da partici-
pação dos atuais acionistas por 
meio da negociação de títulos 
no exterior, meio a patentes 
ilegalidades.

O desrespeito patente pelas 
regras estatutárias, a violação 
dos dispositivos da Lei das 
Sociedades por Ações e o 
verdadeiro descaramento com 
que certos executivos defen-
dem interesses indefensáveis, 
denota que estamos em clima 
de selvageria e descalabro. 

Ocorre que não podemos, 
enquanto país, depender que 
jurisdições estrangeiras se 
comportem, de forma indireta, 
como garantidoras da obser-
vância de regras de mercado 
no Brasil, funcionando, na 
prática, como um anteparo de 
proteção nos casos em que as 
ilegalidades são tão evidentes 
e relevantes que seus efeitos 
chegam a afetar as regras 
básicas de outras jurisdições. 
A questão é premente e dela 
depende o futuro da ética 
empresarial brasileira.

A solução, que implica em 
um salto civilizatório, passa 
pela conscientização dos acio-
nistas em exigirem seus direi-
tos, o desenvolvimento de uma 
postura mais ética e vinculada 
à boa gestão corporativa e, 
principalmente, a uma cultura 
jurídica (amparada pelo Poder 
Judiciário), que reconheça a 
importância da legalidade e 
da ética empresarial como fun-
damental para nossa evolução 
econômica.

O hino a bandeira nacional, 
com razão, faz alusão ao verde 
sem par de nossas matas, mas 
isso não justifi ca, de maneira 
nenhuma, que nos comporte-
mos como selvagens. O Brasil 
tem que mudar. Não podemos 
mais esperar.

(*) - É advogado e defende os 
acionistas minoritários

da Petrobras e da Oi S/A.

André de Almeida Rodrigues (*)
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Alemanha testará 
transporte público 
gratuito contra poluição

Sob pressão da União Euro-
peia para conter a poluição do 
ar, o governo da Alemanha con-
fi rmou ontem (14) que testará 
um projeto para tornar gratuito 
o transporte público em cinco 
cidades até o fi m do ano. A ideia, 
segundo o porta-voz do gover-
no, Steffen Seibert, é reduzir 
a emissão de gases poluentes 
para se adequar aos níveis inter-
nacionais, diminuindo o uso de 
carros particulares e investindo 
em transporte público.

“Estamos prontos para fazer 
os próximos passos”, disse Sei-
bert ao ser questionado por um 
dos jornalistas após rumores na 
imprensa alemã. De acordo com 
três ministros que assinaram 
uma carta para o bloco econômi-
co, o dos Transportes, Christian 
Schmidt, do Meio Ambiente, 
Barbara Hendricks, e pelo chefe 
do Gabinete de Angela Merkel, 
Peter Altmaier, o projeto inicial 
incluirá as cidades de Bonn, 
Essen, Mannheim, Herrenberg 
e Reutlingen (ANSA).

Composta por 35 países-membros, a OCDE é um fórum cuja 

missão envolve a cooperação e o intercâmbio

de boas práticas sobre políticas públicas.

Enquanto tenta cumprir 
os pré-requisitos para 
se candidatar a mem-

bro-pleno, a representação 
diplomática ganhará reforço 
em Paris a partir de março, 
onde a OCDE e outros órgãos 
comerciais ficam sediados. 
O embaixador Carlos Márcio 
Cozendey, atual subsecretário-
-geral de Assuntos Econômicos 
e Financeiros do Itamaraty, 
foi designado pelo presidente 
Michel Temer como delegado 
junto aos organismos inter-
nacionais de Paris, com uma 
equipe dedicada ao assunto. 

A decisão demonstra o in-
teresse do Brasil no acesso ao 
órgão. Antes de partir ao país 
europeu, Cozendey receberá o 
secretário-geral da OCDE, An-
gel Gurría, no Brasil no próximo 
dia 28, quando será lançada 
uma nova edição da pesquisa 
econômica que a organização 
faz sobre o Brasil. Composta por 
35 países-membros, a OCDE é 
um fórum cuja missão envolve 

Cerca de 8 milhões de toneladas de plásticos vão parar

nos oceanos todos os anos, trazendo graves

prejuízos para o meio ambiente.

Aproveitando que vários paí-
ses celebraram ontem (14) o 
Dia dos Namorados (Valentine’s 
Day, em inglês), o Programa 
das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (Pnuma) lançou uma 
campanha pedindo a redução 
do uso de plásticos a nível 
global, no que classifi ca de um 
“relacionamento tóxico”. Cerca 
de 8 milhões de toneladas desse 
material não degradável vão pa-
rar nos oceanos todos os anos, 
causando um problema sério 
para a vida marinha. 

Apenas em 2015, o mundo 
produziu 322 milhões de tone-
ladas de plástico, quantidade 
suficiente para erguer 900 
prédios do tamanho do edifício 
Empire State, em Nova York. O 
Pnuma faz um apelo para que 
todos deixem de usar sacolas 
e garrafas de plástico, utensí-
lios descartáveis e potes para 
armazenar comida. E diz que 
a dependência que as pessoas 
têm com o plástico se confi gura 

As novas atrações têm previsão para serem inauguradas

em 2019.

A Disney anunciou que os 
fãs de Star Wars poderão fazer 
uma imersão no mundo da saga 
graças a dois parques e um ho-
tel temático que a companhia 
planeja construir. O anúncio 
da novidade foi realizado pelo 
presidente dos Parques e Re-
sorts Walt Disney, Bob Chapek, 
durante a feira D23 Expo Japan 
2018, no Japão.

As novas atrações têm pre-
visão para ser inauguradas em 
2019 e poderão ser visitadas 
tanto na Disney, na Califórnia, 
como no Hollywood Studios, 
na Flórida, ambos nos Estados 
Unidos. No segundo destino, 
a ideia é que os amantes da 
saga possam viver uma aven-
tura durante 24 horas ao se 
hospedar em um hotel que 
estará conectado ao parque 
“Star Wars: Galaxy’s Edge”. 
Segundo Chapek, os hóspedes 
passarão a ser cidadãos da 
galáxia, podendo até se vestir 
como os personagens. Além 
disso, todos os quartos terão 
vista para o “espaço”.

O nome do parque faz refe-
rência aos limites da galáxia 
já que a aventura ocorre no 
planeta “Batuu”. No local, os 
visitantes vão atuar em meio 

Padre propõe ‘jejum’ 
de WhatsApp na Itália

Preocupado com o vício das 
pessoas no celular, o padre Va-
lentino Porcile, de uma paróquia 
no bairro de Sturla, em Gênova, 
resolveu “aconselhar” seus fi éis 
a praticarem um jejum do What-
sApp. Porcile divulgou a ideia em 
um post no Facebook, que rapi-
damente viralizou na rede social 
e ganhou centenas de curtidas e 
comentários. Diversas pessoas 
aproveitaram o momento para se 
“confessarem” pelo uso obsessivo 
do aplicativo de mensagens.

“Eu realmente gosto da idéia 
de ver Jesus levando o iPhone 
que me prende, ele o joga no 
lago de Tiberias e me diz: ‘deixe 
suas redes sem fi o e me siga’”, 
escreveu Porcile. Na sequência 
da postagem, o padre sugeriu 
que as pessoas ocupem seus 
tempos com “relacionamentos 
reais e autênticos, não fi ngidos 
e virtuais”. Além disso, Porcile 
acrescenta a importância de ter 
“duas horas de conversa e olhar 
nos olhos” e de dedicar seu tem-
po para pessoas necessitadas.

“O verdadeiro desafi o não 
é desligar o celular, mas en-
contrar formas autênticas e 
verdadeiras de comunicação. 
Desligando algo, podemos ati-
var outros”, concluiu.

Um dos seguidores do padre, na 
publicação, comentou. “Eu tirei o 
telefone celular do meu garoto de 
13 anos e ele sobreviveu” (ANSA).

O secretário-geral da ONU, 
Antonio Gutérres, anunciou 
ontem (14) no Kuwait um pro-
grama para estabilizar as “áreas 
de alto risco” no Iraque, que são 
vulneráveis a uma intensifi cação 
do jihadismo, com um custo de 
US$ 1,05 bilhão. A ONU busca 
arrecadar US$ 482 milhões para 
o primeiro ano deste plano e 
US$ 568 milhões adicionais para 
ajudar a estabilizar as áreas con-
sideradas de alto risco, segundo 
um comunicado da organização 
internacional.

Em discurso no Kuwait, na 
jornada de encerramento da 
conferência de doadores para a 
reconstrução do Iraque, Gutérres 
afi rmou que o mundo deve “con-
tinuar ao lado do Iraque enquanto 
se cura” dos efeitos da guerra 
contra o grupo terrorista Estado 
Islâmico. O programa da ONU se 
centrará, em parte, em oferecer 
assistência a comunidades onde 
existe o risco de ressurgimento do 

extremismo violento a menos que 
se tome medidas para restabele-
cer a confi ança da comunidade, 
gerar confi ança no governo e 
abrir oportunidades econômicas, 
segundo o comunicado.

Outros fundos serão desti-
nados à descentralização dos 
serviços básicos, à promoção 
de retornos dos deslocados, 
ao apoio aos sobreviventes 
e a tarefas de reconciliação 
comunitária, assim como de 
participação política e social. 
De forma paralela, os orga-
nismos humanitários da ONU 
estão buscando arrecadar US$ 
569 milhões adicionais para 
proporcionar assistência vital 
a 3,9 milhões de pessoas em si-
tuação “altamente vulnerável” 
em todo o Iraque.O governo 
do Iraque elaborou um plano 
de reconstrução e desenvolvi-
mento de infraestruturas para 
os próximos anos avaliado em 
US$ 88,2 bilhões (ABr/EFE).
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Brasil reforça negociações em
Paris para entrar na OCDE

O Brasil vai intensifi car as negociações para o acesso do país à Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE)

infl uên cia na formulação desses 
padrões. Embora não seja uma 
organização global, como são 
países grandes e importantes 
economicamente, o padrão aca-
ba se tornando internacional”, 
explicou o diplomata. 

Apesar de já ser um parceiro-
-chave participar de 23 diferen-
tes órgãos da OCDE, o acesso 
como membro sinalizaria um 
compromisso do Brasil com 
uma economia aberta, previsí-
vel, responsável e transparente, 
segundo avaliações do gover-
no brasileiro. A formalização 
da candidatura depende da 
adequação do país com 237 
recomendações. O Brasil já 
aderiu a 36 dessas normas e 
pediu a adesão de outros 74 
instrumentos. Atualmente, 
há três países em processo de 
integração à OCDE: Colômbia, 
Costa Rica e Lituânia. Outros 
cinco, além do Brasil, entraram 
com pedidos de candidatura: 
Argentina, Bulgária, Croácia, 
Peru e Romênia (ABr).

a cooperação e o intercâmbio 
de boas práticas sobre políticas 
públicas. Somados, os integran-
tes são responsáveis por 62% do 
PIB global e por dois terços dos 
negócios internacionais. Embo-
ra o Brasil tenha participação 
ativa em diferentes fóruns da 
organização, apenas Estados 
Unidos, Canadá, México e Chile 
são países-membros. 

Segundo o Cozendey, discus-

sões iniciadas na OCDE costu-
mam infl uenciar decisões de 
outros órgãos internacionais, 
como a Organização Mundial 
do Comércio (OMC) e a ONU, o 
que torna mais relevante ainda 
a importância da participação. 
“A OCDE faz recomendações 
que registram as melhores 
práticas em determinada área. 
Participar da formulação dis-
so, indica que o país vai ter 

Disney anuncia parque do 
Star Wars para 2019

a uma batalha entre a Primeira 
Ordem e a Resistência a bordo 
de um destróier estelar. Entre 
as diversões também há a 
possibilidade das pessoas diri-
girem uma réplica em tamanho 
original do Millenium Falcon em 
uma missão secreta. 

No “Star Wars: Galaxy’s 
Edge”, personagens como o 
Chewie, BB8 e integrantes da 
Primeira Ordem também vão 
interagir com os visitantes, 
que ainda poderão desfrutar 
de uma frota do caça estelar 
X-wing. Além de Star Wars, 
a Disney também aposta em 

outros parques temáticos de 
super-heróis que viajam pelo 
espaço, incluindo os “Guardi-
ões da Galáxia”.

O parque Epcot, reconhe-
cido pela gigantesca bola 
futurista, contará a partir de 
2021 com uma atração intei-
ramente baseada no fi lme. Um 
porta-voz da Disney prometeu 
que vão construir “uma das 
montanhas russas fechadas 
mais longas do mundo” no 
setor “Future World” e será 
aberta para celebrar o 50º 
aniversário do Walt Disney 
World Resort (ANSA).

US$ 1 bilhão para 
estabilizar zonas
de risco no Iraque

Campanha da ONU quer reduzir o 
uso de plásticos em todo o mundo

numa verdadeira “relação tóxi-
ca”. Os produtos de plástico são 
altamente nocivos para o meio 
ambiente e acabam nos mares e 
oceanos, prejudicando peixes, 
pássaros e tartarugas, que fi cam 
enroscados ou se alimentam do 
plástico.

Como parte da campanha 
Mares Limpos, o Pnuma lançou 
o vídeo “Não sou eu, é você”, 

onde a personagem Sandra ter-
mina o seu relacionamento com 
produtos de plástico e encontra 
um “novo amor” em sacolas e 
garrafas reutilizáveis. A Unesco 
também aproveitou a passagem 
do Dia dos Namorados e pediu 
às pessoas para demonstrarem 
seu amor pelos oceanos nas re-
des sociais, utilizando a hashtag 
#LovetheOcean (ANSA).
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Você precisa de alguém 
que te dê segurança

Segurança é uma 

palavra polissêmica

Daquelas que permitem 
vários significados e 
que foram ganhando 

ainda mais amplitude ao longo 
da evolução da comunicação 
humana. A palavra segurança 
tem origem no latim e busca 
signifi car “sem preocupação” 
ou “sem risco”. Sua etimologia 
sugere “ocupar-se de si mes-
mo” (se + cura). 

Nós, sapiens, amamos se-
gurança. Segurança em tudo! 
Segurança física, amorosa, 
psicológica, policial, fi nancei-
ra, familiar... A segurança é 
um quesito tão primitivo que 
Abraham Maslow – autor da 
famosa teoria da hierarquia 
das necessidades posicionou- 
a no segundo degrau de sua 
pirâmide de requisitos para a 
auto realização, acima apenas 
de questões fi siológicas (água, 
comida, ar...) e antes de ques-
tões como amizade, autoestima 
e, até mesmo, a família. Faz 
sentido!

O princípio da segurança 
física nos permitiu viabilizar 
a manutenção da espécie 
nos mantendo alertas contra 
opressores que tivessem a in-
tenção de nós ter como jantar 
ao longo das eras primordiais. 
E, até hoje, garante instintiva-
mente que possamos perceber 
os perigos que sempre cercam 
nossa existência.

Este princípio da segurança 
foi agregando contornos mais 
amplos no decorrer da evolu-
ção sempre que o sentimento 
da propriedade paralelamente 
crescia. Olhe ao seu redor e 
contemple o que você mais 
preza e que interpreta com 
“seu”. Da família ao emprego, 
do amor aos bens materiais, 
tudo – absolutamente tudo o 
que você entende como seu, 
você provavelmente deseja 
manter. E para manter, você 
busca aplacar estratégias que 
mantenham está sua percep-
ção de posse. Então entra em 
ação, a busca da segurança.

Acontece que a segurança 
é uma utopia da existência. 
Assim como ilusão do hori-
zonte, a segurança é apenas 
uma sensação momentânea 

onde podemos nos confortar 
por algum período de tempo, 
mas cientes de que ela não é 
perene. Se não sofremos mais 
com a necessidade de nos 
protegermos de predadores, 
temos a constante necessidade 
de nos proteger da cobiça que 
se encarregou de protagonizar 
o papel de algoz das proprie-
dades alheias. 

Ato contínuo, aqueles que 
desejam a segurança desen-
volveram alternativas e sub-
terfúgios para a luta contra 
os mal-intencionados. De 
cadeados à cães de guarda, de 
títulos de seguros à antivírus, 
o homem se dispôs a lutar 
com o que fosse possível para 
manter o que é seu seguro. 
No contexto atual, o homem 
acrescentou as preocupações 
com a segurança digital onde 
informações, fotos e senhas 
parecem estar nos deixando 
à beira de um colapso neural. 
E não, sem motivos.

Mas do que um jogo de pa-
lavras, nossa vida – história, 
imagem e bens, estão em um 
maundo digital acessíveis a 
todos, seja para o bem ou para 
o mal. E o nível de sofi stica-
ção tecnológica daqueles que 
buscam caminhos para com-
prometer o patrimônio alheio 
cresce exponencialmente. Em 
contrapartida, isto tem justifi -
cado investimentos milionários 
dos indivíduos ou, ainda mais, 
as corporações. 

Segundo pesquisas, em 2015 
os investimentos no Brasil fi ca-
ram na ordem de US$ 8  Bi com 
um crescimento previsto de 
30% neste ano, mesmo diante 
de um cenário de crise econô-
mica. Pela sua natureza, este 
é uma luta sem fi m aparente. 

Não é difícil vislumbrar que 
os esforços em proteger tudo 
aquilo que queremos como 
seguro tenham, em oposição, 
o mesmo empenho daqueles 
que os querem comprometer. 

Esta peça maniqueísta terá 
ainda muitos episódios e revi-
ravoltas, mas difi cilmente, sai-
rá de sua posição de relevância 
dentre as prioridades humanas 
por muitos e muitos anos.

 
(*) - É Gerente de Serviços na Arcon 

(https://www.arcon.com.br/).

Ramiro Rodrigues (*)

A - Astronomia e Astronáutica 
Ao observar o céu à noite, você fi ca curioso sobre como as estrelas se 
formam, evoluem e morrem? Você se interessa sobre buracos negros, 
big bang e cosmologia? Então, o seu lugar é na Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronáutica (OBA). A 21ª edição já está com as inscrições 
abertas para as escolas. Realizada em fase única, a olimpíada acontece 
no dia 18 de maio e é voltada para todos os estudantes dos ensinos 
fundamental e médio. Escolas públicas e particulares que ainda não 
participam já podem se cadastrar pelo site (www.oba.org.br). O prazo 
para inscrições vai até o dia 18 de março. Em 21 anos de existência, 
a OBA já superou a marca dos 8,5 milhões de participantes e distribui 
anualmente cerca de 40 mil medalhas. 

B - Heróis da Química 
A American Chemical Society está com inscrições abertas para o prêmio 
‘Heroes of Chemistry’. O reconhecimento é direcionado a cientistas e 
engenheiros que, por meio de seu trabalho, conseguiram tornar o mundo 
em um lugar melhor. Reconhece o talento por trás da indústria química, 
de profi ssionais que lideraram pesquisas e projetos que viabilizaram o 
desenvolvimento de importantes avanços.  Profi ssionais de empresas 
públicas ou privadas podem nominar um químico, bioquímico, engenheiro 
químico, ou uma equipe formada por cientistas que tenham tido um 
papel vital no desenvolvimento comercial de produtos que melhoraram 
a vida, bem-estar e o progresso do dia a dia. Ex-funcionários também 
podem ser nominados, bem como membros da academia, incubadoras 
ou governo. Inscrições: (https://www.acs.org/content/acs/en/funding-
-and- awards/awards/industry/heroes/recipients.html).

C - Estagiários para o IPT
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) abriu um novo processo de 
seleção para 93 vagas de estágio remunerado a estudantes de cursos de 
nível superior e técnico de diversas áreas profi ssionais. As inscrições 
poderão ser realizadas até o dia 11 de março. As vagas fazem parte do 
programa de estágios, que busca criar oportunidades para os estudantes 
terem contato com situações profi ssionais reais. As inscrições devem 
ser feitas online, no endereço: (eletrônicowww.ipt.br/trabalhe/progra-
ma_de_estagio. O candidato deverá ler o edital e o aditivo e preencher 
a fi cha de inscrição, inclusive com o endereço completo, o endereço 
eletrônico (e-mail obrigatório). O IPT é um instituto vinculado à Secre-
taria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 
do Estado de São Paulo.

D - Workshop de Genética
O Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu recebe a 18ª edição 
do Workshop de Genética de 6 a 8 de abril. As atividades incluem mi-
nicurso e palestras no OpenLab. Um concurso de imagens selecionará 
por votação as melhores imagens que remetam à vivência científi ca 
dos participantes. Serão oferecidos oito minicursos, tendo o limite de 
um minicurso por participante. “Toxicogenética: o DNA como alvo no 
biomonitoramento”, “Make Up: imagens para uso científi co” e “Tecno-
logias citogenômicas como estratégias de correlação genótipo-fenótipo 
na genética médica” são alguns dos temas. Mais informações: (www3.
ibb.unesp.br/workshopgenetica/).  

E - Voar sem Medo
A VOE oferece um curso intensivo de dois dias para pessoas que sentem 
ansiedade ou medo de voar. As psicólogas Fernanda Queiroz e Paola 
Casalecchi, foram treinadas pela Voar sem Medo, que fi ca em Portugal, 
e é um dos centros de referência mundial em investigação e tratamento 
da aerofobia. O tratamento é baseado em um protocolo totalmente dife-
renciado, que segue o modelo europeu, com taxas de sucesso de 95%. O 
curso acontece dentro de um dos mais modernos simuladores de voo do 
mundo, o CAE Training Center. O próximo curso está marcado para os 
próximos dias 24 e 25. Inscrições pelo e-mail: (contato@voepsicologia.
com.br) ou WhatsApp: (11) 95790-8754.

F - Setor Farmacêutico
Entre os dias 20 e 22 de março, no São Paulo Expo, acontece a 14ª 
Abradilan Conexão Farma, pela Associação Brasileira de Distribuição e 
Logística de Produtos Farmacêuticos (Abradilan), entidade que reúne 
146 empresas distribuidoras de medicamentos e produtos de higiene 
pessoal e cosméticos. Terá a participação de 100 expositores, entre eles 
Geolab, Teuto, Cifarma, Hypera Farma, Neoquímica, Pharlab, Medquími-
ca, Fini e Natulab, entre outros. A entrada é gratuita para profi ssionais 
do setor da saúde. O bom momento do setor leva o evento esperar um 
movimento de cerca de R$ 220 milhões em novos negócios. Saiba mais 
em (www.abradilanconexaofarma.com.br).    

G - Zoológico de Insetos
O Planeta Inseto, único zoológico de insetos do Brasil, comemora 
seus oito anos de fundação e a chegada da marca de 180 mil visi-
tantes com a inauguração de mais uma atração: um laboratório de 
ciências. A ideia é que o público, principalmente as crianças, tenha 

a oportunidade de conhecer um laboratório utilizado em pesquisas 
científicas. O objetivo é que o público conheça por meio de mi-
croscópios, alguns organismos entomopatogênicos que ocorrem na 
agricultura. O IB é referência brasileira em controle biológico, que 
consiste em utilizar determinados organismos entomopatogênicos 
para combater pragas, reduzindo e até mesmo eliminando o uso de 
agroquímicos. O Planeta Inseto é mantido pelo Instituto Biológico, 
da Secretaria de Agricultura do Estado, e fica localizado na Av. 
Dante Pazzanese, 64, Vila Mariana.  

H - Tendências do Varejo 
No próximo dia 28, a partir das 14h, a Red Lemon, agência de comu-
nicação, Field Marketing e Promo&Live do Grupo NVH, realiza o Red 
Insights, um evento pós NRF. O evento trará as principais novidades 
do varejo para 2018, discutidas durante o NRF 2018: Retail’s Big Show 
que ocorreu no início do ano e é o maior evento sobre varejo do mundo. 
Contará com uma palestra e espaço para exposição de grandes marcas 
do varejo como Motorola, Proibida, Sherwin Williams, Kiss New York, 
Democrata, Oster, Cadence e GA.MA Italy. Para se cadastrar é preciso 
ser gerente ou diretor nas áreas de marketing e trade marketing, e en-
viar nome completo, empresa, cargo, telefone e e-mail para (eventos@
redlemon.agency). 

I - Educação e Entretenimento
Ontem (14), o Aquário de Ubatuba comemorou 22 anos. Ele se destaca 
pelos projetos e realizações, sendo o primeiro privado do país aberto 
à visitação do público e pioneiro no conceito de educação ambiental 
por meio do contato direto com os animais. Além disso, também foi o 
precursor em ter um tanque de águas vivas e de contato no Brasil. É 
premiada e reconhecida por iniciativas práticas de conservação e por 
ter sido a primeira em colocar em exercício iniciativas sustentáveis. A 
educação Ambiental é prioridade no Aquário de Ubatuba, pois ali se 
aplica o conceito de edutainment (educação + entertainment =  entre-
tenimento), permitindo que os visitantes, ao mesmo tempo em que se 
descontraem em um passeio, aprendam e passem a valorizar e respeitar 
nossa biodiversidade aquática e marinha. Outras informações: (www.
aquariodeubatuba.com.br).

J - Pet Day 
A programação dedicada aos amantes de cães de estimação começa 
neste sábado (17) e se estende até dia 25, no Shopping Pátio Higie-
nópolis. Exposição de Poly Dogs (cães feitos em papel, inspirados 
nas técnicas de origami, Low Poly e Papercraft) pelo designer gráfico 
Tico Volpato; palestra do especialista em comportamento canino 
Roberto Mayer; feira de adoção de animais do Instituto Luiza Mell; 
oficinas para as crianças personalizarem bandanas para os cães e 
criarem miniaturas de Poly Dogs; desfile de fantasias para cachor-
ros, apresentado pela blogueira Mica Rocha. Participam 50 cães 
previamente inscritos, que concorrerão para a escolha da melhor 
fantasia. Todas as atividades são gratuitas. Mais informações: (www.
patiohigienopolis.com.br).

A - Astronomia e Astronáutica 
Ao observar o céu à noite, você fi ca curioso sobre como as estrelas se 

D - Workshop de Genética
O Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu recebe a 18ª edição 

Segundo a PM, foram fi scalizados mais de 37 mil veículos.

Os acidentes durante o 
Carnaval 2018 caíram em 
21,7%, com 225 ocorrências a 
menos neste ano, nas rodovias 
paulistas, se comparado com 
o feriado do ano passado. Os 
dados foram divulgados pela 
Polícia Militar ontem (14). En-
tre sexta-feira (9) e ontem, o 
Comando de Policiamento Ro-
doviário (CPRv) intensifi cou o 
patrulhamento nos mais de 22 
mil km de estradas estaduais. 
A ação resultou na diminuição 
de 1.037 para 812 acidentes.

Em ambos os anos, houve 
21 vítimas fatais. O número 
de acidentes com vítimas, po-
rém, caiu 6,18%, passando de 
340 para 319. Já os acidentes 
sem vítimas tiveram queda 
de 29,27%. No Carnaval 2017 
foram 697, contra 493 na folia 
deste ano. A Polícia Militar 
Rodoviária ressalta que a 
maioria dos acidentes poderia 
ter sido evitado se os motoris-
tas fossem mais prudentes. 
A corporação intensifi cou a 
fiscalização, especialmente 

Depois de muita racionalização, os brasileiros 
estão aos poucos retomando alguns hábitos de 
consumo graças à diminuição da infl ação e à 
queda  dos índices de desemprego. Itens como 
manteiga, batata congelada, requeijão e azeite, 
por exemplo, voltaram para a cesta de compras 
em 2017 – os dados comparam os 12 meses ter-
minados em novembro de 2017 com o mesmo 
período do ano anterior. 

De acordo com o levantamento da Kantar 
Worldpanel, só a manteiga ganhou 3,9 pontos 

percentuais de penetração nos meses analisados, 
ou seja, mais de dois milhões de novos lares 
consumiram o produto. A batata congelada, 
cujo crescimento foi de 2,7 pontos percentuais, 
atingiu mais de 1,4 milhões de novos domicílios. 

Itens como massa fresca, adoçante, água mine-
ral, escova dental e shampoo também registraram 
índices positivos. Além de novos compradores, 
essas categorias cresceram em volume e valor, 
tendo agora pela frente o desafi o de aumentar 
sua frequência (Kantar Worldpanel).

A projeção segue abaixo do centro da meta de 4,5%.

A estimativa para o Índi-
ce Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 

(IPCA) caiu de 3,94% para 
3,84%, de acordo com o boletim 
Focus, publicação semanal do 
Banco Central (BC)sobre os 
principais indicadores econô-
micos. A projeção segue abaixo 
do centro da meta de 4,5%, mas 
acima do limite inferior de 3%. 
Para 2019, a estimativa para a 
infl ação está no centro da meta, 
em 4,25%.

Para alcançar a meta, o banco 
usa como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a Selic, 
atualmente em 6,75% ao ano. 
Quando o Copom aumenta a 
Selic, a meta é conter a de-
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Mercado fi nanceiro reduz 
projeção de infl ação para 3,84%

O mercado fi nanceiro reduziu, pela segunda semana seguida, a projeção para a infl ação neste ano

2018 no atual patamar e subirá 
ao longo de 2019, encerrando o 
período em 8% ao ano.

A estimativa do mercado 
fi nanceiro para a expansão do 
Produto Interno Bruto (PIB), 
soma de todos os bens e serviços 
produzidos no país, permanece 
em 2,70%, neste ano, e em 3%, 
em 2019. A estimativa para a 
cotação do dólar ao fi nal de 
2018 segue em R$ 3,30. Para o 
fi m de 2019, a projeção passou 
de R$ 3,40 para R$ 3,39. A ins-
tituições fi nanceiras também 
projetam que a dívida líquida 
do setor público deve encerrar 
2018 em 55,5% do PIB. Para o 
fi m de 2019, a projeção é 57,9% 
do PIB (ABr).

manda aquecida, e isso gera 
refl exos nos preços, porque os 
juros mais altos encarecem o 
crédito e estimulam a poupan-
ça. Quando o Copom diminui 
os juros básicos, a tendência é 

que o crédito fi que mais barato, 
com incentivo à produção e ao 
consumo, reduzindo o controle 
sobre a infl ação. De acordo 
com a previsão das instituições 
fi nanceiras, a Selic encerrará 

Acidentes diminuem 21,7% nas 
rodovias estaduais durante o Carnaval

quanto ao uso de cinto de se-
gurança, excesso de velocidade 
e dirigir embriagado.

Segundo a PM, foram fi scali-
zados mais de 37 mil veículos, 
sendo que 11.793 condutores 
foram submetidos ao teste do 
bafômetro. Ao todo, mais de 31 
mil autos de infração foram la-
vrados e 1.193 motoristas foram 
autuados por dirigir sob efeito 
de álcool ou substâncias análo-

gas – destes, 30 foram presos 
por embriaguez ao volante. 
A presença dos patrulheiros 
também auxiliou no combate 
direto à criminalidade. Du-
rante a operação, 79 pessoas 
foram presas em fl agrante 
por diversos crimes, além da 
recaptura de nove foragidos da 
Justiça. Os PMs apreenderam 
ainda aproximadamente 200 
quilos de drogas (SSP/SP).

Manteiga e azeite voltam ao carrinho dos brasileiros

Parceria inédita para 
melhorar segurança 
no trânsito

Ontem (14), em Genebra, o 
CEO da cervejaria AB Inbev, 
Carlos Brito, e o secretário-
-geral adjunto das Nações 
Unidas e diretor executivo do 
Instituto das Nações Unidas 
para Treinamento e Pesquisa 
(Unitar), Nikhil Seth, assinaram 
parceria inédita público-priva-
da para melhorar a segurança 
no trânsito. 

Os acidentes de trânsito são a 
nona principal causa de morte 
em todo o mundo e, entre os 
jovens de 15 a 29 anos, são 
a primeira. Por ano, eles são 
responsáveis por mais de 1,2 
milhão de fatalidades. No Brasil, 
o cenário também é alarmante. 
Os acidentes de trânsito repre-
sentam a segunda maior causa 
de morte evitável. Em 2015, o 
País registrou mais de 39,3 mil 
óbitos por acidente de trânsito, 
segundo o último Retrato da 
Segurança Viária, publicado 
pela Ambev e pela Falconi.

Para contribuir com a redução 
das mortes e lesões no trânsito, 
o Unitar e a AB InBev juntam 
forças para implementar uma 
iniciativa global de conscientiza-
ção pública e criar projetos com 
governos e parceiros locais. A 
ideia é reunir líderes em todos os 
setores para compartilhar as me-
lhores práticas e implementar 
abordagens holísticas baseadas 
em evidências que mel horem a 
segurança viária.

As atividades incluirão confe-
rências, ofi cinas de treinamento 
e intervenções específi cas em 
países com taxas de mortalida-
de mais altas devido ao tráfego 
(Ambev).



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

O espírito do tempo
O melhor caminho para 

descobrir onde estamos 

e para onde vamos é 

dedicar um tempinho 

a analisar o espírito do 

tempo

Situações que levam as 
pessoas a avaliar sua con-
dição, movimentos que 

enchem as ruas, frustrações 
geradas por expectativas que 
não ocorrem, circunstâncias 
que determinam a maneira 
de agir das pessoas, enfi m, o 
motor que gira a roda da vida.

Zeitgeist é a palavra alemã 
que defi ne esse conceito, onde 
se abriga todo o conhecimento 
humano acumulado ao longo 
dos tempos e que, de repente, 
se faz presente em determina-
do momento da história. Ou, 
em outras palavras, o espírito 
do tempo é o estado social, 
intelectual e cultural de uma 
época.

Edgar Morin, o grande 
pensador francês, nos ajuda a 
interpretar o espírito do tempo 
em Cultura de Massas no Sé-
culo XX: o Espírito do Tempo 
e em outros ensaios. Abrir uns 
minutinhos nesses dias para 
refl etir sobre o espírito do 
tempo pode ser efi caz exer-
cício para compreendermos 
a realidade que nos cerca. A 
percepção nos levaria, quem 
sabe, ao encontro da esperança 
que, na acepção de Morin, “é 
a ideia que o futuro, sendo 
incerto e desconhecido, pode 
justamente ser melhor”.

Cabeças à reflexão. Co-
mecemos com a questão: o 
Brasil tem jeito? Somos um 
território de dimensão conti-
nental, recheado de riquezas 
e recursos minerais, paisagens 
exuberantes, terras férteis que 
nos elegem como “celeiro do 
mundo”, a maior reserva de 
água doce do planeta (12%), 
só para citar superlativos que 
alimentam o civismo nacional. 
Enfrentamos, é verdade, ca-
tástrofes naturais, na esteira 
de janeiros chuvosos, mas 
não sofremos a destruição 
de terremotos, tempestades 
e tufões, esses que devastam 

países, entre os quais o da 
maior democracia do mundo, 
os EUA.

Nesse ponto, emergem con-
trapontos: abrigamos um dos 
maiores índices de corrupção 
do mundo, temos uma das 
maiores cargas tributárias do 
universo, a miséria assola 50 
milhões de brasileiros, e no 
Nordeste esse índice se eleva 
a 43,5% da população. Donde 
se conclui: somos um país rico 
que não descobriu a rota do 
progresso. 

Puxemos, agora, a onda da 
corrupção, alvo de escândalos. 
Pode ser diminuída? Sim. A 
conta é irrefutável: se cortásse-
mos o Produto Nacional Bruto 
da Corrupção em 10%, nosso 
Produto Nacional Bruto (das 
riquezas) daria extraordinário 
salto, jogando o Brasil na esfera 
das grandes nações. 

Há esperança de que isso 
possa ocorrer? Certamente. 
Basta pinçar a missão do nosso 
Judiciário. Que resgatou seu 
papel de protagonista central 
na paisagem institucional. Há 
críticas sobre seu desempe-
nho? Procedem.  Destacam-se 
as que mostram os membros 
das Cortes Judiciais liderando 
os vãos dos privilégios. 

Há, ainda, a observação so-
bre a judicialização da política, 
a intervenção dos juízes no 
ambiente político, o que ocorre 
com a absorção de tarefas da 
competência do Legislativo e 
do Executivo pelo Judiciário. 

Se os quadros desses dois 
Poderes estivessem sob os 
aplausos sociais, não haveria 
tanta interferência. A crise 
de credibilidade que afeta a 
representação política e go-
vernamental desequilibra a 
Tríade do Poder, obra do barão 
de Montesquieu. Infelizmente, 
o espírito do nosso tempo tem 
deixado a política em maus 
lençóis. Essa é a fresta que abre 
horizontes sombrios. 

Mas o futuro do país não 
será melhor sob a exclusão 
da política.
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A decisão de “desconvidar” 
o mandatário foi apoiada 
pelo chamado Grupo de 

Lima, entidade que reúne os 
governos de Argentina, Brasil, 
Canadá, Chile, Colômbia, Cos-
ta Rica, Guatemala, Guiana, 
Honduras, México, Panamá, 
Paraguai, Peru e Santa Lúcia.

“O governo do Peru decidiu 
reconsiderar a participação do 
Governo da Venezuela da VIII 
Cúpula das Américas, em Lima. 
Os membros do Grupo de Lima 
respeitam essa decisão”, disse 
um comunicado ofi cial emitido 
na última terça-feira (13). A 
decisão se baseia na declaração 
adotada na terceira edição do 
encontro internacional, realizada 
em Quebec, no Canadá, e que 
destaca que “qualquer altera-
ção ou ruptura inconstitucional 
da ordem democrática em um 
Estado do Hemisfério constitui 

Maduro não é bem vindo em evento que será realizado em Lima.

Policiais (federais, civis, 
militares, rodoviários e ferro-
viários) e bombeiros militares 
poderão ter prioridade no 
recebimento da restituição 
do imposto de renda. É o 
que determina o projeto do 
deputado Capitão Augusto 
(PR-SP), em tramitação na 
Câmara. A proposta altera a Lei 
9.250/95, que trata do Imposto 
de Renda da Pessoa Física 
(IRPF). Atualmente, apenas 
professores e idosos com idade 
igual ou superior a 60 anos têm 
prioridade no recebimento da 
restituição.

O deputado lembra que o 
Brasil é recordista de morte 
de policiais a trabalho. O 
problema é agravado pelos 
baixos salários da categoria. 
A prioridade no recebimento 
da restituição fi scal seria uma 

forma de minimizar essa dupla 
condição desfavorável para 
as categorias de segurança 
pública. “A medida, além de 
contribuir para minorar o pe-
sado ônus suportado por esses 
agentes, não implicará em 
qualquer custo para o Estado”, 
disse Capitão Augusto, que é 
policial militar da reserva.

À proposta foi apensado 
um projeto do deputado Cabo 
Sabino (PR-CE) que trata 
da prioridade dos agentes 
de trânsito e penitenciários, 
guardas municipais, policiais 
e bombeiros no recebimento 
da restituição do imposto de 
renda da pessoa física. As 
propostas tramitam em caráter 
conclusivo e serão analisadas 
pelas comissões de Finanças 
e Tributação; e Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Tramita na Câmara proposta 
que altera o Código de Processo 
Civil para prever nova hipótese 
para impedimento de juiz em 
processo. Pelo projeto, haverá 
impedimento do magistrado, 
sendo-lhe vedado exercer suas 
funções, no processo em que 
fi gure como parte o titular da 
chefi a do Poder Executivo que o 
haja sido escolhido ou indicado 
para compor o tribunal no qual 
exerça funções jurisdicionais.

O autor da matéria, deputado 
Givaldo Carimbão (PHS-AL), 
cita, para justifi car a proposta, 
o julgamento pelo Plenário do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) da Ação de Investigação 
Judicial Eleitoral que pedia a 
cassação da chapa formada por 
Dilma Rousseff e Michel Temer, 
em junho do ano passado. O TSE 
decidiu pela improcedência da 

ação, pelo placar de 4 votos a 3.
“Naquela ocasião, gerou gran-

de repercussão negativa o fato 
de que dois dos ministros que 
participaram do julgamento 
– cujos votos foram determi-
nantes para o ocorrido – haviam 
sido recentemente escolhidos 
e nomeados para a função pelo 
presidente da República, Mi-
chel Temer”, afi rmou. A Cons-
tituição Federal prevê a escolha 
e a nomeação pelo presidente 
da República, para compor o 
TSE, de dois juízes dentre seis 
advogados de notável saber 
jurídico e idoneidade moral 
indicados pelo STF. 

Conforme o projeto, havendo 
impedimento de membro de 
tribunal, será convocado, quando 
a lei ou o regimento adotado pelo 
tribunal assim o dispuser, o res-
pectivo substituto (Ag.Câmara).

A Câmara analisa regras 
para o distrato de imóveis 
comprados na planta – quan-
do o comprador desiste do 
negócio antes do pagamento 
integral do imóvel.

O projeto do deputado 
Celso Russomanno (PRB-SP), 
estabelece que a empresa tem 
direito de fi car com 10% do 
valor pago pelo imóvel a título 
de taxa de corretagem e terá 
30 dias para devolver, com 
correção e juros, o restante 
do valor pago pelo comprador. 

A empresa perderá esse 
direito se a rescisão for mo-
tivada por culpa inexcusável 
da incorporadora. Já no caso 
de inadimplência, a incor-
poradora terá o direito de 
descontar os valores devidos 
do montante a ser devolvido 
após o distrato. A proposta 
dá ainda ao consumidor o 
direito de desistir do negócio 
a qualquer tempo, inclusive se 
já estiver morando no imóvel. 
Neste caso, a incorporadora 
poderá reter eventuais pre-
juízos existentes durante o 
usufruto do imóvel. 

Apesar de ser comum, o 
distrato não é regulamentado 
em lei específi ca, o que tem 

Russomanno: a regulamentação visa garantir segurança a 

consumidores e empresas, evitando ações judiciais.

Proposta que regulamenta 
a profi ssão de historiador e 
estabelece os requisitos para 
seu exercício está pronto para 
votação no Plenário. O texto 
é um substitutivo da Câmara 
ao projeto do senador Paulo 
Paim (PT-RS). Poderá exercer 
a atividade de historiador quem 
tem: diploma de curso superior 
em História, com revalidação; 
diploma de mestrado ou dou-
torado em História; diploma de 
mestrado ou doutorado obtido 
em programa de pós-graduação 
com linha de pesquisa dedicada 
à História; e os profi ssionais 
diplomados em outras áreas 
que tenham exercido, compro-
vadamente, há mais de cinco 
anos, a profi ssão de historiador, 
a contar da data da promulga-
ção da lei.

O texto prevê o magistério 
da disciplina de História nas 
escolas de ensino fundamental 
e médio. O profi ssional poderá 
ainda planejar, organizar, im-
plantar e dirigir serviços de 
pesquisa histórica; assessorar, 

organizar, implantar e dirigir 
serviços de documentação e 
informação histórica; e elaborar 
pareceres, relatórios, planos, 
projetos, laudos e trabalhos 
sobre temas históricos.

O exercício da profissão 
de historiador deixará de ser 
privativo dos historiadores 
para se tornar apenas “asse-
gurado” a esses profi ssionais, 
eliminando a possibilidade de 
reserva de mercado. O texto 
também garantiu o exercício 
da profi ssão a quem trabalha 
no setor há pelo menos cinco 
anos e a quem detenha diploma 
de mestrado ou doutorado com 
linha de pesquisa dedicada à 
história

O projeto exige a comprovação 
obrigatória de registro profi ssio-
nal junto à autoridade trabalhista 
competente. Já as entidades que 
prestam serviços em História 
deverão manter historiadores 
legalmente habilitados em seu 
quadro de pessoal ou em regime 
de contrato para prestação de 
serviços (Ag.Senado).

Senador Paulo Paim é o autor do projeto que regulamenta a 

profi ssão de historiador.

Exame nacional 
para instrutores 
e examinadores 
de trânsito

O Contran regulamenta-
rá exame obrigatório para 
avaliação de instrutores e 
examinadores de trânsito, de 
conteúdo único, a ser aplicado 
anualmente e de validade na-
cional. O exercício da atividade 
de instrutor ou examinador de 
trânsito dependerá de prévia 
aprovação no exame, conforme 
estabelece o projeto de autoria 
do senador Cássio Cunha Lima 
(PSDB-PB).

A proposição será analisada 
em caráter terminativo na 
Comissão de Constituição e 
Justiça, onde aguarda o recebi-
mento de emendas até amanhã 
(16). Embora a resolução tenha 
instituído exame obrigatório 
para avaliação de instrutores 
e examinadores de trânsito no 
exercício da função em todo o 
território nacional, a sua efetiva 
aplicação não se deu de forma 
unifi cada, justifi ca o autor do 
projeto. 

A responsabilidade pela 
aplicação dos exames, lembrou 
o senador, fi cou a cargo dos 
órgãos e entidades executivos 
de trânsito dos estados. A 
solução adotada consistiu na 
disponibilização aos órgãos e 
entidades executivos de trân-
sito de sistema informatizado, 
com banco de questões, para 
geração aleatória dos exames. 
“A proposta preconiza a realiza-
ção de um ‘provão’ nacional que 
permitirá avaliar e comparar a 
qualidade da formação rece-
bida nas diversas unidades da 
federação”, explica Cássio na 
justifi cativa do projeto.

O senador entende que a ava-
liação do grau de conhecimento 
dos instrutores e examinadores 
de trânsito, em atividade nas 
autoescolas, no Detran, ter um 
diagnóstico que abranja todo o 
país, o que produzirá subsídios 
para o processo de decisão e 
formulação de ações voltadas 
para a melhoria na qualidade 
de ensino para a formação e 
para o exame dos candidatos 
à CNH (Ag.Senado).

A Comissão de Desenvolvimento Regional 
e Turismo do Senado aprovou projeto que 
facilita a aquisição, operação e manutenção 
de poços artesianos em cidades do semiárido. 
O projeto facilita a celebração de consórcios 
públicos e cooperação entre a União, os esta-
dos e os municípios, na forma de associação 
pública, para adquirir, custear e utilizar essas 
perfuratrizes.

Prevê, entre outras medidas, cooperação téc-
nica, treinamento, estudos técnicos e pesquisa; 
promoção e ampliação da oferta e do acesso da 
população rural dos municípios do semiárido à 
água; subsídio integral ao agricultor familiar e às 
pequenas comunidades e, parcial, aos médios e 
grandes produtores rurais, com a possibilidade 

fi nanciamento pelo Banco do Nordeste do Brasil, 
mediante taxa de juros incentivada.

A União será responsável, por exemplo, por 
prover, via PAC, recursos para a aquisição das 
perfuratrizes, que serão adquiridas pelo Estado 
e cedidas aos municípios. Estes custearão a ope-
ração das perfuratrizes, de modo proporcional à 
sua população rural. Lido pela relatora substituta 
Regina Sousa (PT-PI), o texto aprovado na Co-
missão foi o relatório do senador José Pimentel 
(PT-CE) que apresentou emenda para deter-
minar que todos os municípios que compõem 
a microrregião devem integrar o semiárido. A 
matéria agora seguirá para as comissões de Agri-
cultura e de Constituição, Justiça e Cidadania 
(Ag.Senado).
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Governo peruano ‘desconvida’ 
Venezuela de Cúpula das Américas
O governo do Peru anunciou que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, “não é bem vindo” na 
próxima edição da Cúpula das Américas, que será realizada em Lima entre os dias 13 e 14 de abril

com presos políticos”, destaca 
ainda. Os organizadores ainda 
informam que “tomaram conhe-
cimento” do relatório da Comis-
são Interamericana dos Direitos 
Humanos sobre a deterioração 
interna e da crise nesse país e 
exigiram que o governo Maduro 
“abra um corredor humanitário 
que ajude a diminuir os graves 
efeitos do desabastecimento 
de alimentos e medicamentos”.

A nota foi divulgada após o 
fracasso nas negociações entre 
o governo e os opositores ve-
nezuelanos, organizados sob a 
Mesa de Unidade Democrática 
(MUD), na última semana. Por 
conta do impasse, a coalizão 
não poderá participar das elei-
ções presidenciais antecipadas 
como bloco, enfraquecendo 
substancialmente os adversá-
rios de Maduro, que tentará a 
reeleição (ANSA)

um obstáculo insuperável para a 
participação” no evento regional.

O comunicado ainda recha-
çou a antecipação das eleições 
presidenciais no país, para abril 
próximo, destacando a “ausên-
cia de todos os atores políticos” 

nacionais e sem a participação 
e observação de órgãos inter-
nacionais. “As eleições que não 
cumprem com essas condições 
cerceiam toda a legitimidade 
e credibilidade. [Caracas] não 
pode fazer eleições livre e justas 

Em debate: rescisão de contrato 
de compra de imóveis na planta

levado a questão aos tribunais. 
O principal ponto em debate é 
o valor a ser retido pela incor-
poradora pelo bem que será 
devolvido pelo consumidor. A 
jurisprudência atual determina 
que a empresa é proibida de 
reter todos os pagamentos já 
feitos pelo comprador ou de-
volver valores ínfi mos. 

Russomano afi rma que o valor 
defi nido na proposta – o direito 
de a incorporadora fi car com 
10% do valor do imóvel pelo 
negócio – foi sugerido pelo Mi-
nistério Público. “O Ministério 

Público vem estabelecendo 
como justa a possibilidade 
de retenção pelas incorpo-
radoras do valor de 10 % 
sob título de ressarcimento 
de custos, todavia, algumas 
empresas ofertam a devolu-
ção de quantias menores aos 
consumidores, obrigando-os 
a procurarem o Judiciário”, 
disse. A proposta tramita 
em caráter conclusivo e será 
analisada pelas comissões de 
Defesa do Consumidor e de 
Constituição e Justiça (Ag.
Câmara)

Regulamentação da 
profi ssão de historiador

Projeto facilita a perfuração de 
poços artesianos no semiárido

Policiais e bombeiros poderão ter 
prioridade na restituição do IR

Juiz poderá não atuar em processo 
envolvendo quem o escolheu
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Ética é um sistema de 

regras que rege a ordem 

dos valores, que são 

princípios de conduta

Todos possuem valores 
como honestidade, le-
aldade, justiça, entre 

outros, que deveriam nor-
tear princípios e padrões de 
comportamento em quaisquer 
atividades, particularmente as 
profi ssionais. Mas é possível ter 
ética nos negócios no Brasil, con-
siderando o contexto político, 
social e econômico atual?

Sim, mas é preciso querer que-
brar paradigmas. Uma pesquisa 
realizada pela Folha de S.Paulo 
em março de 2014 com 23.611 
colaboradores que atuavam em 
todos os níveis de 45 empre-
sas trouxe dados alarmantes. 
Dentre os entrevistados, 11% 
declararam que não aderem à 
ética. Outros 69% apresentavam 
ética fl exível – como se existisse 
tal coisa – e apenas 20% tinham 
aderência. 

A permissividade é facilitada 
pelo fato de 78% se calarem 
diante de infrações graves como 
punições injustas, desvios de 
dinheiro e assédio moral/sexual. 
Não é a toa que em todos os 
canais da mídia vê-se retratos 
dessa realidade. É um cenário 
extremamente complicado, 
onde se trata como normal algo 
que é patológico, tanto para in-
divíduos quanto para empresas 
e sociedade. Ser omisso é ser 
conivente com essa situação. 
A adoção de processos não é 
sufi ciente para coibir esse tipo 
de coisa. Não adianta ter uma 
área de auditoria para ver se os 
processos são cumpridos. 

Empresas refl etem aspectos 
sociais. Houve muito investi-
mento em ferramentas para coi-
bir ações ilegais, como a criação 
de áreas de compliance e canais 
para a realização de denúncias. A 
adoção de processos é importan-
te, porém, insufi ciente, já que o 
principal ativo da fraude é o ser 
humano. A grande maioria das 
empresas do país tem a ética 
como um dos seus valores. Mas 
ela permeia suas práticas? 

Uma pesquisa realizada pela 
HSD Consultoria em RH e pela 
Orchestra Soluções Empresa-
riais entre 2014 e 2017 com 3.500 
executivos de médias e grandes 
empresas apontou que 27% des-
ses profi ssionais apresentavam 
desvios de conduta que expu-
nham as empresas a potenciais 
riscos. Durante o mapeamento, 
detectou-se casos em que frau-
des eram conhecidas, mas, por 
conta dos resultados obtidos 
pelos executivos que as pratica-

vam, não havia consequências, 
incluindo o desligamento. Sendo 
líderes e, portanto, exemplos, 
criavam uma cultura de desvios, 
de cima para baixo. E qual é o 
impacto disso ser disseminado 
em todos os níveis da empresa?

A gestão de pessoas tem um 
papel crucial para reverter esse 
quadro. Isso passa pela identifi -
cação do perfi l comportamental 
dos indivíduos. A maioria das 
empresas trabalha apenas nos 
padrões comportamentais ob-
serváveis, como comunicação, 
planejamento, capacidade de 
gerenciar pessoas e outros. 
As ferramentas de avaliação 
psicológica disponíveis, porém, 
possibilitam identifi car valores, 
atitudes, motivação e padrões de 
pensamento e julgamento, que 
são as bases para a tomada de 
decisões. E, no caso de executi-
vos, 70% do tempo no trabalho é 
destinado à tomada de decisões.

Esse mapeamento deve per-
mear todo o planejamento 
de pessoas, no qual o perfi l 
comportamental e ético deve 
ser interpretado como um 
componente das competências 
do profi ssional. Se há posições 
que podem expor indivíduos a 
situações de potencial desvio, 
são necessárias ali pessoas ca-
pazes de dizer “não”.

Uma das grandes questões em 
termos de desvios de conduta em 
grandes corporações refere-se 
ao bônus executivo. Muitos são 
distribuídos  com base nos resul-
tados obtidos no ano de exercí-
cio, entre janeiro e dezembro. 
Em alguns segmentos, podem 
chegar a doze salários anuais, 
o que leva os profi ssionais a 
fazerem qualquer coisa para 
obter esse “ganho extra”. Isso é 
contraproducente em termos de 
perenidade empresarial. Além 
da falta de visão de médio e longo 
prazos, a defi nição de períodos 
de doze meses para avaliação de 
desempenho estimula fraudes, 
o que pode pôr fi m ao negócio.

A gestão de pessoas ainda não 
assumiu na plenitude a respon-
sabilidade sobre a esfera com-
portamental das organizações. 
Quando se fala em responsabi-
lidade dos administradores, de 
comportamento ético, de cultura 
empresarial, o RH deveria ser 
o guardião desses valores. Não 
é o que se vê na prática. O RH 
deve atender às necessidades 
de negócio e, trazendo o com-
portamento para essa esfera de 
responsabilidade, irá atender a 
um dos aspectos de governança 
corporativa e ampliar a susten-
tabilidade da empresa. 

 
(*) - É VP de Estratégia de Pessoas da 

Orchestra Soluções Empresariais.

A ética nas empresas 
brasileiras

Susana Falchi (*)
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REGIME DE CONTRATO INTERMITENTE
Empresa pode contratar funcionário em regime de contrato intermi-
tente e paga-lo de acordo com as horas trabalhadas. O trabalho será 
realizado em dias pré-definidos? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

A MODALIDADE DE RESCISÃO POR ACORDO, PODERÁ SER COM AVISO 
TRABALHADO OU SÓ INDENIZADO? 

Esclarecemos que é de nosso entendimento que na rescisão por 
acordo entre as partes poderá o aviso prévio ser trabalhado ou 
indenizado, contudo, somente o aviso prévio indenizado será 
devido pela metade ao empregado.

TÉRMINO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Funcionária que falta no último dia do contrato de experiência e a 
empresa iria rescindir o contrato, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRANSFERÊNCIA DE TRABALHADORES ENTRE MATRÍCULAS CEI 
Produtor rural pessoa física que emprega 02 funcionários na proprie-
dade que foi transferida para um terceiro, podemos fazer só transfe-
rência desses funcionários, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

A MULTA POR DATA BASE, INTEGRA OS VALORES PARA BASE DE 
13º E FÉRIAS?

Em se tratando de indenização adicional, rescisão no mês que antecede 
a data base, o valor é indenizatório e não integra férias e 13º salário.

RESCISÃO COM ALVARÁ JUDICIAL
Funcionária faleceu e deixou 03 filhos maiores de idade. Para 
efetuar o pagamento das verbas rescisórias eles precisam apre-
sentar algum documento, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

1ª VRP – Capital. 
-

a 

forem, herdeiros e/ou sucessores, que Gilberto Thomé e Maria José Oliveira Thomé, ajuizaram 
ação de USUCAPIÃO

- - - 
São Paulo - -

-

 

36ª VC - Capital. -  

MARCO AURELIO OLIMPIO, 
- ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE SÃO PAULO, ajuizou-lhe uma ação de 

Cobrança, que foi julgada procedente, estando em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-

 

Digigraf Distribuidora 
Comércio e Serviços S.A.

CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328
Aviso aos Acionistas

Encontram-se à disposição dos Acionistas, no escritório 
da Companhia localizado na Rua Soares de Avelar, nº. 
894, Vila Guarani, São Paulo/SP, CEP: 04306-020, os 
documentos do Artigo 133, da Lei 6.404/76, relativos 
ao exercício social encerrado em 31.12.2017.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2018.
Diretor Presidente: Ricardo Costa Zerbini

HOTEL MAJESTIC S.A.
CNPJ. n° 43.121.946/0001-19
Relatório da Administração

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas às 
Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017. Águas de Lindóia, fevereiro de 2018.                                                                                             A Administração

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - (Em R$)
Capital Reservas Reservas

Mutações      Social de Capital de Lucros         Total
Saldos em 31/12/2015:  3.500.000   341.705   5.271.645   9.113.350
Lucro (Prejuízo) 
 Líquido do Exercício – –  54.679   54.679
Constituição de 
 Reserva de Capital –  2.734  (2.734) –
Saldos em 31/12/2016:  3.500.000   344.439   5.323.590   9.168.029
Lucro (Prejuízo) 
 Líquido do Exercício – –  57.260   57.260
Constituição de 
 Reserva de Capital – 2.863       (2.863) –
Saldos em 31/12/2017:  3.500.000  347.302 5.377.987 9.225.288

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto - (Em R$)
A - Atividades Operacionais         2017        2016
Lucro Líquido Ajustado:
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 57.260 54.679
Depreciações e Amortizações  269.449 261.510
Total do Lucro Líquido Ajustado  326.709 316.189
(Acréscimo) / Decréscimo do Ativo: (113.966) (454.190)
Duplicatas a Receber  (163.380) (232.108)
Tributos a compensar  (2.286) 8.780
Estoques  49.683  (231.606)
Despesas de Exercícios Seguintes  2.017 744
Acréscimo / (Decréscimo) do Passivo:  756.768 (491.480)
Fornecedores  47.105  6.086
Salários e encargos  93.920  21.520
Tributos a recolher  2.199  3.286
Adiantamentos de Terceiros  613.543  (522.372)
Total das atividades operacionais  969.510  (629.481)
B - Atividades De Investimento  (117.425)  (243.568)
Investimentos - Participação Societária – (172.250)
(Aquisições) / vendas de imobilizado e intangível (117.425)  (71.318)
Total das atividades de investimento
C - Atividades de Financiamento  (65.697)  (65.697)
Captação (pagamento) de empréstimos  (65.697)  (65.697)
D - Total dos Efeitos No Caixa (A+B+C)  786.388  (938.747)
Saldo inicial do caixa  530.403  1.469.149
Saldo final do caixa  1.316.791  530.403 
Variação no caixa  786.388 (938.747)

Ativo              2017          2016
Circulante 2.629.381 1.729.026
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.316.791 530.403
Duplicatas a Receber - Clientes 460.081 296.702
Impostos e Contribuições a Recuperar 26.968 24.682
Estoques 811.038 860.720
Despesas de Exercícios Seguintes 14.502 16.519
Não Circulante 9.101.159 9.253.184
Realizável a Longo Prazo 1.000 1.000
Depósitos Judiciais 1.000 1.000
Investimentos 1.690.279 1.690.279
Participações Societárias 1.690.279 1.690.279
Imobilizado 7.409.623 7.561.340
Custo Histórico 10.117.274 9.999.849
(–) Depreciações (2.707.650) (2.438.509)
Intangível 257 565
Custo Histórico 1.540 1.540
(–) Amortizações         (1.284)            (975)
Total do Ativo 11.730.539  10.982.209

Passivo          2017          2016
Circulante  2.476.664  1.780.763
Fornecedores  382.597  335.492
Empréstimos e Financiamentos  72.573  138.270
Salários e Encargos Sociais  590.899  496.978
Impostos e Contribuições  94.931  87.803
Provisão para I.R.P.J. / CSL  194  290
Adiantamentos de Terceiros  1.335.472  721.929
Não Circulante  28.587  33.418
Impostos e 
 Contribuições Parcelados  28.587  33.418
Patrimônio Líquido  9.225.288  9.168.029
Capital Social  3.500.000  3.500.000
Reservas de Capital  347.302  344.439
Reservas de Lucros   5.377.987    5.323.590
Total do Passivo  11.730.539  10.982.209

Demonstração do Resultado - (Em R$)          2017         2016
Revenda de Mercadorias 32.676 36.041
Prestação de Serviços 14.441.758 12.287.757
Receita Operacional Bruta 14.474.435 12.323.799
(-) Impostos s/Vendas e Devoluções (1.262.117) (1.068.573)
Receita Operacional Líquida 13.212.318 11.255.226
Custo dos Serviços Prestados /
 Produtos Revendidos (4.826.928) (4.048.890)
Lucro Bruto 8.385.390 7.206.336
Despesas Operacionais:
Despesas com Vendas (349.385) (185.222)
Despesas Gerais Administrativas (7.038.390) (6.207.695)
Despesas Tributárias (427.482) (421.815)
Depreciações / Amortizações (269.449) (261.510)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais 5.000 –
Total Despesas Operacionais (8.079.707) (7.076.242)
Resultado das Operações (EBIT) 305.683 130.094
Efeitos Financeiros: / Receitas Financeiras 56.798 74.123
Despesas Financeiras (196.272) (81.972)
Total Efeitos Financeiros Líquidos (139.474) (7.849)
Lucro (Prejuízo) Operacional 166.209 122.245
Lucro (Prejuízo) Antes IRPJ / CSSL 166.209 122.245
Provisão para IR (73.757) (43.328)
Provisão para CS      (35.193)      (24.238)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício       57.260       54.679

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 201  
(Valores expressos em Reais - R$)

Diretoria - José Artur Bernardi - Diretor
Contador - Arnaldo Pastorin Júnior - CRC - CT 1SP 222.245/O-9

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - (Em R$)
1 - Contexto operacional - A Sociedade iniciou suas atividades em feverei-
ro de 1973, tendo como objeto social a prestação de serviços de Hotelaria. 
2 - Apresentação das demonstrações financeiras - As Demonstrações 
Financeiras dos exercícios findos em 31/12/2017 e 2016 foram elaboradas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem 
os pronunciamentos técnicos, interpretações técnicas e orientações técni-
cas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e estão 
apresentadas em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações (Lei 
nº 6.404/76 alterada pelas Leis nº 10.303/01, 11.638/07 e 11.941/09).

Os pais do esquiador fre-
estyle suíço, Mischa Gasser, 
completaram uma verdadeira 
maratona para acompanhar o 
fi lho durante os Jogos Olímpi-
cos de Pyeongchang, na Coreia 
do Sul. Guido e Rita Ruttimann 
pedalaram mais de 17 mil qui-
lômetros entre de Olten, de 
onde partiram em março do 
ano passado, até a cidade sul-
-coreana- e chegaram a tempo 
de acompanhar as disputas do 
jovem.

“Eu estou feliz de ver meu 
fi lho. Nós conseguimos! Foi 

Crianças e adolescentes estão sendo 
humilhados continuamente nas es-
colas, nas ruas e, principalmente, no 

meio virtual, as chamadas redes sociais. São 
vítimas do bullying (palavra em inglês que 
signifi ca intimidar, amedrontar), quando 
acontece no colégio, por exemplo, e cy-
berbullying, quando as agressões são feitas 
na internet, em e-mails e posts. Segundo 
pesquisa da ONG Plan, 69% das vítimas do 
bullying tem entre 12 e 14 anos.

“O bullying é uma forma de agressão 
física ou psicológica sempre intencional, 
às vezes, repetidamente. Pode ser de uma 
pessoa ou de várias tendo como vítimas 
uma pessoa ou diversas; acontece nos mais 
diversos lugares da comunidade. Nos últi-
mos anos vimos o nascer do cyberbullying 
que passa a existir como ferramenta de 
agressão nos meios eletrônicos. Na ver-
dade, o bullying, embora esse nome tenha 
surgido na década de 1980, é uma prática, 
infelizmente, secular”, constata o pediatra 
Claudio Barsanti, presidente da SPSP 

(Sociedade de Pediatria de São Paulo).
Segundo ele, estudos apontam que essa 

prática já se transformou na mais comum 
forma de violência entre crianças e ado-
lescentes. “O bullying e o cyberbullying 
tornaram-se um problema de saúde 
pública, pois temos visto até suicídio de 
adolescentes que foram vítimas desse 
tipo de agressão”, destaca. Em geral, as 
vítimas são aquelas que apresentam alguma 
diferença com os demais do grupo. Essas 
diferenças podem ser psicológicas, físicas 
ou biológicas. 

São tímidas ou pouco sociáveis, tem 
baixa autoestima, o que agrava a situação. 
São incapazes de reagir e não reclamam 
por medo de fi carem sem acesso à rede. 
Os agredidos podem desenvolver doenças 
como angústia, ataques de ansiedade, 
transtorno do pânico, depressão, anorexia 
e bulimia. Com a internet, o bullying passou 
de restrito a poucos para atingir um público 
incontável, pois as redes sociais dissemi-
nam as agressões de maneira incontrolável 

e com muita rapidez, além de permanecer 
nos meios virtuais para sempre.

“A principal diferença entre o bulying e 
o cyberbullying é que no segundo existe 
a falta ideia do anonimato, mas o cyber-
bullying pode ser caracterizado como crime 
e os pais podem ser responsabilizados”, 
explica Barsanti. Já o agressor, ressalta, o 
presidente da SPSP, se sente mais impor-
tante e poderoso quando pratica esse tipo 
de ação. “O agressor tem difi culdade em 
assumir os problemas e os esconde agindo 
dessa maneira. Ele é incapaz de dialogar 
e pode ter sido vítima antes de se tornar 
um agressor”, informa.

Além da vítima e do agressor, o bullying 
precisa de um terceiro personagem para 
sobreviver, o espectador, aquelas pessoas 
que assistem aos vídeos, leem os posts, 
riem das vítimas e divulgam as agressões. 
Mas Barsanti adverte que “as mensagens 
podem ser utilizadas em juízo como prova 
de crime conforme previsto na lei 13.185, 
de 2015” (SPSP).

Cyberbullying, presidente 
da Sociedade de Pediatra 
fala dos riscos aos jovens

O que antes era tido como uma brincadeira entre amigos e aceito por pais e professores, 
transformou-se em um problema de proporções gigantesca

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0003109-40.2005.8. 26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 30ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Márcio Antonio Boscaro, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Newiton Santos, RG 24.477.549-7, CPF 128.862.438-76, e LIA MARA MAZELLI,
RG 15.468.109, CPF 076.006.638-80, que nos autos da ação Ordinária proposta por Sociedade
Beneficente São Camilo , ora em fase de Cumprimento de Sentença, foi deferida a sua Intimação por
edital para que efetue o pagamento do valor de R$800.049.36 (valor de 26/09/2017), que deverá ser
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 30 dias
supra, sob pena de multa e Honorários Advocatícios de 10 % (art.513, §2º, IV, do NCPC), podendo
oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de janeiro de 2018.                            (15 e 16)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0009814-53.2017. 8.26.0127 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ªVC, do Foro de Carapicuíba, Estado de SP, Dr(a). Leila França Carvalho Mussa, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Catiane Nogueira Paranhos, RG 408230423, CPF 294. 430.268-05,
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social
Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do
CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a
quantia de R$ 3.429,53, 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 Carapicuíba, aos 12 de dezembro de 2017.                                       (15 e 16)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0015308-20.2016. 8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Daniela Claudia Herrera
Ximenes, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Armenak Waroujan Torikian, que Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda, lhe ajuizou ação de Cobrança, que foi julgada improcedente em
sentença, a qual foi reformada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, que condenou o réu no pagamento da
sucumbência, bem como da verba honorária a favor do procurador da autora, fixada em 10% do valor
da condenação. Iniciado o cumprimento de sentença, encontrando-se o réu em lugar ignorado, foi
deferida a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra,
pague a quantia de R$ 18.680,92 (setembro/2016), que deverá ser atualizada pela tabela prática do
TJSP, acrescida de custas (artigo 523, do CPC), sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 513, §1º do CPC), expedindo-se, desde logo, mandado de
penhora e avaliação. 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 dias úteis
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. Com o transcurso do prazo, sem pagamento e sem manifestação nos autos,
será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de SP, aos 29 de agosto de 2017.                                                            (15 e 16)

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0018871-73.2017.8. 26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª VC, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Paulo de Tarsso da
Silva Pinto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Marcelo Souza Romano, CPF 325.544. 298-20 que por
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Instituto Educacional São
Miguel Paulista. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV
do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
pague a quantia de 58.287,90, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de novembro de 2017.                                          (15 e 16)

Edital de Citação Prazo de 20 (Vinte) dias. Processo Nº 0121996-39.2012.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 11ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Flavia Poyares Miranda, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a Marco Antonio de Campos Camargo, CPF 021.912. 078-12, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Hospital Alemão Oswaldo Cruz, para
recebimento da quantia de R$12.673,06, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais
firmado entre as partes e não cumprido. 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 (quinze) 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 SP, aos 05 de outubro de 2017.                                                                                      (15 e 16)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1026085-96.2016. 8.26. 0405 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 7ª VC, do Foro de Osasco, Estado de SP, Dr(a). Wilson Lisboa Ribeiro, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o) Joaquim da Silva Reis, RG 8.906.277, que lhe foi proposta uma ação de Monitória
por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., alegando em síntese
inadimplência do réu quanto ao pagamento de serviços contratados, representados pelas faturas de
números 229538587, 233676642 e 237507997. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua Citação e Intimação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que
no prazo de 15 (quinze) dias úteis efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$
14.822,66, a ser devidamente atualizada, e efetue o pagamento de honorários advocatícios
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos contra a ação monitória, tudo nos
termos do artigo 701 do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 19 de janeiro de 2018.                      (15 e 16)

 COOPERATIVA HABITACIONAL
 MIRANTE CAETANO ÁLVARES

Av. Mandaqui, 122 – Bairro do Limão – São Paulo – SP
CNPJ/MF 05.598.051/0001-80 - NIRE 35400074507

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária
Em conformidade com o Artigo 51 do Estatuto Social e publicação em 15 de fevereiro de 2018 no
Jornal Empresas e Negócios, ficam convocados os Srs. (as) Associados (as) da Cooperativa
Habitacional Mirante Caetano Álvares para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 04 de
Março de 2018 na sede da Cooperativa, sito a Av. Mandaqui, 122 - Bairro do Limão - São Paulo - SP,
para tratar da seguinte ordem do dia: 1. Apresentação do Relatório do Conselho Fiscal relativo as
contas do exercício de 2017; 2. Apresentação do Relatório da Diretoria; 3. Apresentação e
votação das contas do exercício de 2017; 4. Ratificação da Ata da Assembleia Geral
Extraordinária realizada no dia 27/03/2011; 5. Discussão e votação do valor da cota/unidade para
novas inscrições; 6. Discussão e votação de rateio suplementar. A Assembleia reunir-se-á em
primeira convocação às 07h30min com a presença de 2/3 (dois terços) dos Associados (as), em
segunda convocação às 08h30min com a metade mais 01 (um) dos Associados (as) e finalmente em
terceira e última convocação as 09h30min, com a presença mínima de 10 (dez) Associados (as). Para
efeito de cálculo de quórum de instalação, o número de associados é 234. Contamos com a sua
importante presença. São Paulo, 15 de fevereiro de 2018. Ana Maria Saes (Diretora Presidente), Roseli
Mazzali (Diretora Financeira) e Sérgio Carneiro (Diretor Administrativo).

G.C. INFORMÁTICA E MULTIMÍDIA LTDA., inscrita no CNPJ: 00.216.852/0001-10
e Registro Cartório Empresa: 180.616 comunica o extravio do Livro Diário nº 11,
nº 316.014 registrado em 24/08/2005.

gurança. De lá, pegaram outro 
voo até Seul, na Coreia do Sul, 
onde chegaram no último sába-
do (10). Então, começaram a 
pedalar da capital sul-coreana 
até a cidade olímpica.

“Eu estava mais certo de que 
eles iam chegar aqui do que 
quando consegui a vaga para as 
Olimpíadas”, brincou Gasser ao 
receber os pais na porte de um 
hotel de Pyeongchang. No en-
tanto, a aventura da família não 
terminou. Após acompanhar as 
provas do fi lho, eles vão pedalar 
até o Japão (ANSA).

fantástico”, disse Guido à 
imprensa do parque olímpico 
ontem (14). O casal atraves-
sou 20 países pedalando, mas 

precisou pegar um avião para 
passar entre a fronteira do 
Cazaquistão e da China por 
questões burocráticas e de se-

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/

0F
D

E
-1

20
9-

3F
B

E
-0

C
E

A



São Paulo, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2018 Página 6

Especial

Karine Melo/Agência Brasil

O presidente deverá ser o senador Bendito de 
Lira (PP-AL). Já o relator será um deputado. 
Inicialmente, a ideia era que Rogério Marinho 

(PSDB-RN), que foi o relator da reforma na Câmara, 
também fosse o da MP, mas as conversas não avan-
çaram.

“Infelizmente, qualquer pergunta em relação a esse 
tema tem que ser dirigida ao presidente do Congresso 
Nacional [Eunício Oliveira]. As medidas provisórias são 
congressuais [Câmara e Senado, com comissões mistas] 
e desde que a medida veio para o Congresso, dia 14 de 
novembro, até agora o presidente ainda não acenou de 
que forma essa comissão iria funcionar. Vários partidos 
já designaram membros, mesmo assim o presidente 
ainda não defi niu o funcionamento da comissão. Eu 
fui indicado pelo líder do governo como relator, mas 
a rotina, a liturgia é de primeiro eleger o presidente, 
que será alguém do Senado”, explicou Marinho.

O deputado lembrou que o presidente geralmente 
acata a designação feita pela liderança do governo 
que é fruto de um consenso e de um rodízio entre os 
partidos. “Não tenho mais 
expectativa sobre isso 
não, já era pra estar fun-
cionando, não vou agora 
fazer prognóstico, vamos 
aguardar o que o presi-
dente do Congresso vai 
decidir”, disse o deputado.

Acordo
A edição da MP foi um 

compromisso do presidente Michel Temer com os 
senadores, que estavam insatisfeitos com alguns 
pontos da reforma aprovada na Câmara. O acordo 
garantiu que o texto fosse aprovado pelo Senado 
sem alterações, para que a matéria não tivesse de 
ser analisada mais uma vez pelos deputados, pois o 
governo tinha pressa.

O atraso na instalação da comissão acontece porque o 
presidente do Senado e do Congresso, Eunício Oliveira 
(MDB-CE), busca garantir que as modifi cações acer-
tadas com Temer sejam mantidas na MP. Já Marinho 
indicou anteriormente que não tem esse compromisso, 
o que causa desconforto. Até o fechamento desta re-
portagem o presidente do Senado não foi encontrado 
para comentar o assunto.  

Medida Provisória que altera reforma 
trabalhista ainda não começou a tramitar
A poucos dias de perder a validade 
– no dia 22 de fevereiro –, a medida 
provisória que altera pontos da 
reforma trabalhista (MP 808/2017) 
nem sequer teve os membros da 
comissão especial mista designados, 
para a primeira etapa de tramitação 
da matéria

Presidente do Senado, Eunício Oliveira, quer garantir que as modifi cações acertadas com Temer sejam mantidas. 

A MP alterou 17 artigos da reforma trabalhista, considerados mais polêmicos.
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A MP alterou 17 artigos da reforma trabalhista, con-
siderados mais polêmicos. Entre os parlamentares, a 
falta de consenso se refl ete não só no impasse para 
destravar a tramitação da matéria, mas também nas 
967 emendas ao texto apresentadas à Comissão – o 
número é recorde.

  
Saiba quais são os prin-

cipais pontos da MP:
Trabalho intermitente 
(executado em períodos 
alternados de horas, 
dias ou meses) – A moda-
lidade de contrato garante 
parcelamento das férias em 
três vezes, auxílio-doença, 
salário-maternidade e ver-
bas rescisórias (com algu-
mas restrições), mas proíbe 

o acesso ao seguro-desemprego ao fi m do contrato. A 
convocação do trabalhador passa de um dia útil para 
24 horas. Trabalhador e empregado poderão pactuar 
o local de prestação do serviço, os turnos de trabalho, 
as formas de convocação e resposta e o formato de 
reparação recíproca, em caso de cancelamento do 
serviço previamente acertado entre as partes. 

 O período de inatividade não será considerado como 
tempo à disposição do empregador e, portanto, não 
será remunerado. O trabalhador poderá, durante a 
inatividade, prestar serviço para outro empregador. 
Em caso de demissão, ele só poderá voltar a trabalhar 
para o ex-patrão, por contrato de trabalho intermi-
tente, após 18 meses. Essa restrição vale até 2020.

Grávidas e lactantes – As gestantes serão afastadas 
de atividade insalubre e exercerão o trabalho em 
local salubre. Neste caso, deixarão de receber o adi-
cional de insalubridade. Para as lactantes, o afas-
tamento terá de ser precedido de apresentação de 
atestado médico. O trabalho em locais insalubres 
de grau médio ou mínimo somente será permitido 
quando a grávida, voluntariamente, apresentar 
atestado médico autorizando a atividade.

Jornada 12×36 – Acordo individual escrito para a 
jornada de trabalho de 12 horas, seguidas de 36 
horas de descanso, só poderá ser feito no setor 
de saúde (como hospitais). Nos demais setores 
econômicos, essa jornada deverá ser estabeleci-
da por convenção coletiva ou acordo coletivo de 
trabalho.

Contribuição previdenciária – O trabalhador 
que em um mês receber menos do que o salário 
mínimo poderá complementar a diferença para 
fi ns de contribuição previdenciária. Se não fi zer 
isso, o mês não será considerado pelo INSS para 
manutenção de qualidade de segurado. A regra 
atinge todos os empregados, independentemente 
do tipo de contrato de trabalho.

Negociação coletiva – Acordo ou convenção 
coletiva sobre enquadramento de trabalho em 
grau de insalubridade e prorrogação de jornada 
em locais insalubres poderão prevalecer sobre 
a legislação, desde que respeitadas as normas 
de saúde, higiene e segurança do trabalho. Os 
sindicatos não serão mais obrigados a participar 
de ação de anulação de cláusula de acordo ou 
convenção impetrada por trabalhador (ação in-
dividual). A participação obrigatória (o chamado 
“litisconsórcio necessário”) havia sido determi-
nada pela reforma trabalhista.

Trabalhador autônomo – A MP acaba com a possibi-
lidade de o trabalhador autônomo prestar serviço a 
um só tomador (fi m da cláusula de exclusividade). 
O autônomo poderá ter mais de um trabalho, no 
mesmo setor ou em outro diferente. Tem o direito 
de recusar atividade exigida pelo tomador.

Representação em local de trabalho - A comis-
são de representantes dos empregados, permitida 
em empresas com mais de 200 empregados, não 
substituirá a função do sindicato, devendo este ter 
participação obrigatória nas negociações coletivas.

Prêmios – Aqueles concedidos ao trabalhador (liga-
dos a fatores como produtividade, assiduidade ou 
outro mérito) poderão ser pagos em duas parcelas.

Gorjetas – Não constituem receita própria dos em-
pregadores, destinando-se aos trabalhadores. O 
rateio seguirá critérios estabelecidos em normas 
coletivas de trabalho.
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Recentemente, a Oracle 

comunicou que o Java 

9, próxima versão do 

Java - plataforma de 

aplicações que roda 

em diversos ambientes, 

como servidores, 

desktops, navegadores, 

smartcards, Set-top 

boxes - não terá mais 

suporte ao plug-in 

que roda dentro dos 

navegadores web, o Java 

Applets

Com isso, aplicações 
que dependem desse 
recurso terão de migrar 

para outras tecnologias, como 
o Java Web Start (JWS), que 
funciona fora do navegador, ou 
mesmo reescrever a aplicação 
utilizando a única tecnologia 
nativamente suportada pelos 
navegadores, o HTML5.

Criado para rodar dentro 
dos navegadores de internet, o 
Java Applets utiliza um plug-in 
chamado Java Plugin que já 
não é suportado nativamente 
pela maioria dos navegadores 
(Google Chrome é apenas um 
deles), e que agora a Oracle re-
solveu descontinuar de forma 
defi nitiva, a exemplo do que foi 
feito com outras tecnologias, 
como Adobe PDF Plugin, Mi-
crosoft Silverlight, etc.

Essa tecnologia já está em 
desuso há muito tempo, e todos 
sabiam que os navegadores 
iriam deixar de suportá-la em 
algum momento. Na prática, 
não existem aplicações rele-
vantes que rodam em Applets 
Java, mas sim, aplicações 
pequenas que servem apenas 
como suporte para outras apli-
cações que rodam dentro do 
navegador, como por exemplo, 
um gráfi co online de cotações 
da bolsa de valores que fi ca no 
portal de uma fi nanceira.

Fornecedoras que estão 

atentas a essas possibilidades 
de descontinuação, e que 
preferem utilizar tecnologias 
inovadoras com um ciclo de 
vida mais longo e promissor, 
saem na frente e se destacam 
da concorrência, evitando dor 
de cabeça aos seus clientes. 
Para substituir o Java Applets, 
muitas delas já adotam há anos 
a versão Java para servidores, o 
Java EE (Enterprise Edition), 
que é atualmente uma das 
tecnologias mais utilizadas no 
mundo inteiro para aplicações 
e serviços corporativos, como 
pode ser verifi cado em diversos 
estudos, dentre eles o Github 
(maior repositório de projetos 
de software do mundo).

Segundo o Github, em 2017 
o Java fi cou em terceiro lugar 
como tecnologia mais utilizada 
em projetos, sendo que em 
primeiro e segundo lugares 
estão Javascript e Phyton, que 
são amplamente usadas em 
projetos de aplicações client 
e scripts de administração, ou 
seja, Java é de fato a mais usada 
no quesito General purpose.

Essa plataforma despontou, 
desde o início dos anos 2000, 
como uma solução open source 
e multiplataforma para desen-
volvimento de aplicações Web 
corporativas e é uma das únicas 
que traz robustez, segurança 
e o paradigma "Write once, 
run anywhere", o que signifi ca 
que um programa escrito em 
Java roda sem modifi cações 
em diversas plataformas dife-
rentes (Windows, Linux, Unix, 
MacOS, etc).

É de extrema importância 
avaliar se seu fornecedor de 
ERP atua com tecnologias 
adequadas, que não dependem 
de versão A ou B dos navega-
dores para continuarem fun-
cionando, pois isso pode fazer 
a diferença em um momento 
crítico do seu negócio.

(*) Diretor de Desenvolvimento Web 
da Sankhya, fornecedora de soluções 

de gestão empresarial.

O que a descontinuação 
do plug-in Java para 
navegadores pode 

impactar nos negócios dos 
fornecedores de tecnologia

Cláudio Martins Gualberto (*)

News@TI
Agenter Virtual

@A IndigoSoft – startup brasileira especializada em soluções de 
automação de processos complexos – está revolucionando o 

atendimento ao cliente com sua solução de automação. O Agenter 
Virtual elimina totalmente a necessidade de um operador durante o 
atendimento, pois realiza o processo de modo 100% automatizado. 
Isso diminui o tempo de atendimento médio, evita erros que possam 
acontecer por falha humana e ainda gera redução de custos com 
mão de obra especializada.  Atualmente, o Agenter é utilizado tanto 
para operações de atendimento receptivo quanto para vendas (In e 
Out), funcionando com baixíssima intervenção humana (http://www.
indigosoft.com.br/).

Caixa de Som Bluetooth 

@A Maxprint amplia o prazer de ouvir música em todos os luga-
res com o lançamento da Caixa de Som Bluetooth Maxbit Neo. 

Compacta, potente e com bateria de lítio recarregável, a novidade tem 
potência de10W RMS e pode ser utilizada a até 10 metros da fonte 
de som (smartphones, tablets, notebooks, entre outros dispositivos 
com a tecnologia Bluetooth). Outro atrativo é que o modelo suporta 
cartões de memória e pen drives com até 16 GB de memória, o que 
na prática transforma o lançamento em um prático MP3 Player. A 
novidade está disponível na cor preta e chega às lojas em fevereiro. 
O preço sugerido é de R$ 109,00 (valor médio para o consumidor e 
válido até o fi nal de março de 2018) (www.maxprint.com.br).

Carregadores portáteis

@O uso durante atividades físicas representa uma verdadeira 
“prova de fogo” para a maioria dos carregadores portáteis, já que 

o suor, umidade, gotas de chuva e eventuais quedas podem danifi car 
os aparelhos não projetados para este fi m. A Maxprint contorna estes 
problemas com o lançamento do Power Bank Sport 8000 mAh, de-
senvolvido especifi camente para uso durante a prática de esportes. 
Além de se destacar pela alta capacidade de carga,  a novidade é ideal 
para uso severo.  Robusto, o Power Bank Sport 8000 mAh tem aca-
bamento emborrachado e também é resistente a água. “Isso signifi ca 
que o aparelho suporta suor, respingos e gotas de chuva, mas não 
que possa ser submerso”, explica Antonio Nascimento, gerente de 
produtos da Maxprint. A novidade chega às lojas em fevereiro com o 
preço sugerido de R$ 109,00 (valor médio para o consumidor e válido 
até o fi nal de março de 2018) (www.maxprint.com.br).

LogMeIn anuncia acordo para adquirir Jive 
Communications

@A LogMeIn, Inc. (Nasdaq:LOGM) anunciou hoje a assinatura de 
um contrato defi nitivo para adquirir a Jive Communications, uma 

das empresas de mais rápido crescimento no espaço de Comunicação 
Unifi cada-como-Serviço (UCaaS). Após sua conclusão, o acordo vai 
acelerar a estratégia geral de Comunicação e Colaboração Unifi cadas 
(UCC) e reforçar o popular portfólio de colaboração da LogMeIn, 
reunindo suas ofertas líderes de mercado, entre elas: GoToMeeting, 
GoToWebinar, OpenVoice e join.me, com os inovadores produtos UC 
da Jive. A negociação deve ser concluída durante o segundo trimestre 
de 2018 e está sujeita a certas aprovações regulatórias e condições 
habituais para esse tipo de acordo).

Paulo Exel (*)

O fato é que na última década o volume dados e informações 
das empresas cresceu exponencialmente, e passou a ser 
gerenciado de maneira totalmente digital. A tecnologia, 

que antes era coadjuvante nas empresas, passou a ser uma área 
estratégica e de alto impacto para o negócio. Essa transformação 
fez crescer a demanda por profi ssionais e impulsiona as contra-
tações do setor.

A curva de crescimento e de demanda por profi ssionais de TI 
só tende a aumentar nos próximos anos e ao que tudo indica 
em 2018 iremos presenciar grandes oportunidades para os pro-
fi ssionais da área. Sendo assim acho importante falarmos sobre 
as habilidades que são mais procuradas, e também sobre os 10 
cargos que tendem a ter um aumento na demanda desse ano.

Quando pensamos em tecnologia, as habilidades técnicas sempre 
foram a base para as contratações, mas de agora em diante as 
habilidades de relacionamento e liderança serão cada dia mais 
avaliadas nos processos seletivos. Orientação para resultados, 
atitude de dono, empreendedorismo para resolução de proble-
mas, criatividade e habilidade de comunicação em diferentes 
níveis, são algumas das características mais buscadas entre os 
profi ssionais de meio e topo de pirâmide. 

A visão holística do profi ssional é outro elemento indispensável 
para os que estão construindo carreira na área. Mais do que as 
habilidades técnicas entender o impacto das ações de TI para o 
negócio, os resultados fi nais de cada operação e o por que está 
desenvolvendo aquela função é fundamental para os profi ssionais 
de tecnologia daqui em diante. 

Separei os 10 cargos que devem experimentar aumento na 
procura em 2018, são eles:

#1 Cientista/Engenheiro de Dados – profi ssional responsável 
por captar, agrupar, tratar, organizar e analisar massas de dados. 
A capacidade de cruzar dados de diferentes setores e tornar a 
informação armazenada fácil de ser encontrada e utilizada pela 
empresa;

#2 Dev Ops – profi ssional responsável pelo desenvolvimento 
de aplicações e manutenção e adaptações da mesma;

#3 Especialista em Cloud – Profi ssional capaz de planejar, 
executar e direcionar a capacidade de processamento e arma-
zenamento de informação na nuvem;

Dez cargos de TI que 
serão destaque para as 
contratações neste ano
A recuperação econômica em 2018 é quase uma unanimidade entre as empresas e os especialistas. 
Apesar do mercado de tecnologia não ter sofrido tanto com a crise dos últimos anos, a expectativa é 
que o cenário esteja ainda melhor para contração de profi ssionais do setor

#4 Segurança da Informação – profi ssional responsável por 
administrar sistemas e processos que visam proteger as informa-
ções geradas por uma empresa;

#5 Engenheiro de Software - atua com arquitetura e de-
senvolvimento de sistemas e criação de softwares em multiplas 
plataformas;

#6 Analista de Negócios – profi ssional com visão holística e 
formação técnica, capaz de criar uma interface entre as demandas 
das áreas de negócios da companhia e traduz e direciona para 
área de tecnologia;

7# Desenvolvedor Fullstack - atua com programação web 
tanto na esfera de backend quanto frontend;

#8 CTO (Chief Technology Offi cer) - executivo responsável 
pela operação e estratégia de toda área de Tecnologia. Profi ssional 
está sendo buscado por empresas onde a T.I passou a ser uma 
área estratégica para a companhia;

#9 Analista de Suporte Bilíngue – profi ssional responsável 
pelo atendimento remoto para aplicações e infraestrutura de TI 
com abrangência internacional;

#10 PMO (Gestão de projetos) – profi ssional responsável por 
conduzir e garantir que cada projeto tenha começo, meio e fi m;

O ano de 2018 deve ser um excelente período para os profi s-
sionais que estão começando agora, iremos presenciar a abertura 
de muitas vagas novas e muita oferta de trabalho para a base da 
pirâmide. A principal dica para esses profi ssionais é manter-se 
atualizado sobre as novidades com um olhar de atenção para o 
futuro.

Apesar de ser um ano com grandes oportunidades, os profi s-
sionais precisam estar emocionalmente preparados, pois o maior 
desafi o do setor está ligado a alta carga de trabalho. Com poucas 
pessoas capacitadas e uma alta demanda, os profi ssionais irão 
experimentar um grande volume de trabalho e características 
como gestão do tempo, organização e trabalho em multiprojetos 
serão habilidades altamente requisitadas. 

(*) É  formado em Administração de Empresas, possui MBA executivo em 
Gestão de Negócios e tem certifi cação em coaching. Com mais de 10 anos de 
experiência no recrutamento especializado nas áreas de Tecnologia, Digital e 

Vendas, Exel é diretor da Yoctoo.

Arrisco dizer que nunca foi 
tão difícil educar como é hoje 
em dia. Tanto para os pais 
quanto para os professores. 
Com toda essa tecnologia 
fazendo parte do cotidiano de 
crianças e adolescentes, como 
atrair a atenção dos alunos 
para os métodos tradicionais 
de ensino? A competição entre 
livros e cadernos com tablets e 
celulares chega a ser por vezes 
desleal. As ferramentas tec-
nológicas ganham de lavada 
o interesse dos alunos. E, em 
razão disso, não dá mais para 
os educadores fugirem desses 
recursos em sala de aula. As chamadas TDICs – Tecnologias 
Digitais de Informação e de Comunicação – podem e devem 
ser incorporadas nas práticas educativas. E te garanto que 
todos – alunos e professores – serão mais felizes, e o processo 
de ensino e aprendizagem, muito mais prazeroso.

Não adianta remar contra a maré; os estudantes de hoje em 
dia são nativos digitais. Para eles, tudo é online e a tecnologia é 
algo muito óbvio e natural. Por isso é tão difícil hoje despertar 
interesse pelo que foge a esse universo. De acordo com a pes-
quisa TIC Kids Online Brasil, 22 milhões (91%) das crianças e 
adolescentes brasileiras acessaram a Internet pelo celular em 
2016. Então, como não incorporar esse recurso como ferramenta 
pedagógica?

O desenvolvimento de aplicativos educacionais que auxiliam 
na alfabetização e no aprendizado da matemática, de ciências e 
de idiomas está bastante avançado e rico em conteúdo de quali-
dade. Diversas editoras também têm agregado conteúdo digital 
a seus livros didáticos. É só buscar os que mais se encaixam 
em seu planejamento educacional, que deve ser bem elaborado, 

com objetivos defi nidos. Dessa 
forma, os recursos tecnológi-
cos tendem a ser um comple-
mento no desenvolvimento 
das atividades em sala de aula, 
potencializando novas formas 
de aprendizagem.

Sim, é um desafi o usar a tec-
nologia a nosso favor. Muitas 
vezes parece mais fácil lutar 
contra ela do que gerenciar o 
“efeito zumbi” que ela causa 
nos jovens. Afi nal, a grande 
maioria de nós é um professor 
que está inserido em uma sala 
de aula no estilo do século 19, 
com a formação do século 20 

e alunos do século 21, como dizia a mestra e especialista em 
Educação, Carolina Defi lippe. Para mudar esse cenário é pre-
ciso capacitação com foco específi co em tecnologia. Também 
é necessário engajamento e coragem para mudar a didática 
tradicional. Práticas inovadoras são sempre bem-vindas e devem 
ser integradas aos conteúdos.

Precisamos valorizar as inteligências múltiplas da nossa 
geração de alunos, que consegue interagir de diversas formas 
e executar inúmeras atividades ao mesmo tempo. Porém, é 
preciso direcioná-los pedagogicamente e tecnologicamente. 
Sem esse tipo de orientação, eles provavelmente se perderão 
no caminho da aprendizagem, desviando-se do foco proposto 
pelo professor. Esse é o papel que o educador moderno deve 
exercer em sala de aula.

 
(Fonte: Luis Antonio Namura Poblacion é Presidente da Planneta (www.

planneta.com.br); Engenheiro Elétrico pelo ITA – Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica; com especialização em Marketing e Administração de Empresas e 

MBA em Franchising pela Louisiana State University e Hamburguer University 
– Mc Donald´s. Atua na área de educação há mais de 35 anos).

Sala de aula digital:
um caminho sem volta



Espetáculo “Sonho de Um Homem Ridículo”,

com Celso Frateschi.

Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2018

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

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

Esta quinta é o dia da lunação. Esta será uma manhã difícil pelo aspecto da Lua com Júpiter que provoca exageros emocionais 

e infl exibilidade. Hoje é o dia da Lua Nova e do eclipse solar e com isso podemos fi car agitados. A Lua se alinha a Mercúrio em 

uma conjunção e ambos fazem um aspecto positivo com Urano que trazem mudanças. O eclipse solar terá início às 18h50 e no 

Brasil poderá ser observado no Sul do país. Às 19h06 a Lua entra na fase Nova e marca o início da lunação de Aquário. Momento 

de plantar novas sementes e iniciar novos projetos. Vênus em aspecto com Saturno traz estabilidade para os relacionamentos. 

Os relacionamentos e os acordos podem ter durabilidade e compromisso. 
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Devido a um sentimento de afl ição 
os problemas tendem a parecer 
maiores e de difícil solução. Uma 
atitude temperamental causa crises 
no relacionamento amoroso, por isso 
controle-se. Avalie agora se vale 
a pena ainda resgatar uma antiga 
relação. 62/762 – Vermelho.

Com a Lua minguante plena em 
Aquário faz a manhã de astral 
acelerado, com a mente rápida para 
encontrar soluções ágeis. Logo irá 
receber algum benefício a mais 
naquilo que estiver realizando. O fi nal 
do dia será de sobrecarga de deveres 
e obrigações. 48/448 – Azul.

O dia é bom para ser objetivo e 
valorizar a verdade. Use a boa 
disposição social que melhora a vida 
sexual e garante bons momentos. 
Às 19h06 a Lua entra na fase Nova 
e marca o início da lunação de 
Aquário. Momento de plantar novas 
sementes e iniciar novos projetos. 
52/552 – Amarelo.

Bom dia para tudo que necessite de 
criação mental aulas, leituras textos 
e lidar com documentos e papéis 
em geral. Vai obter conhecimentos 
e aprender coisas novas e pode 
ter lucros e satisfação amorosa. 
Concentre-se naquilo que acredita 
e realizará seus desejos. 55/555 – 
Branco.

É necessário evitar resolver situações 
envolvendo o lar ou trabalho. Haverá 
a sensação de que está tudo nos 
conformes e caminhando bem 
melhor no fi nal do dia. Um aspecto 
negativo pode tirar o foco para as 
questões objetivas neste fi nal de lua 
minguante. 76/476 – Amarelo.

As obrigações fi cam mais presentes 
perto da meia-noite e tendem a 
tornar o astral mais pesado e o 
semblante mais sério. Ao fi m da 
tarde, entendimento facilitado 
nas comunicações. Amplia-se a 
preocupação com o bem-estar 
coletivo com a Lua em Aquário. 
58/258 – Azul. 

Aproveite esta quinta-feira é um dia 
para viver bom momento no sexo. 
Muita vontade de amar e manter 
contatos sociais intensos e felizes. 
Faça uma revisão de suas condições 
materiais, evite os gastos exagerados 
e só faça negócios importantes e 
decisivos. 31/831 – Vermelho.

As obrigações fi cam mais presentes 
perto da meia-noite e tendem a 
tornar o astral mais pesado e o 
semblante mais sério. Ao fi m da 
tarde, entendimento facilitado nas 
comunicações. Mantenha a calma 
para evitar enganos naquilo que 
requeira mais atenção. 71/771 - 
Branco.

Evite tratar o que é mais importante e 
prático, use a intuição e terá soluções.  
A organização começa na sua mente, 
pense positivamente e encontrará 
seu caminho. Procedimentos e 
diligências favorecidas. Tarde da 
noite, tendência à preocupação e 
pessimismo. 80/880 – Marrom.

A Lua se alinha a Mercúrio em 
uma conjunção e ambos fazem um 
aspecto positivo com Urano que 
trazem mudanças. Terá motivação 
para entrar em ação usando o seu 
talento, sem falar muito, mas agindo 
imediatamente para encontrar 
soluções. 59/159 – Branco.

Lua plena em Aquário torna a manhã 
de astral acelerado, com a mente 
rápida para encontrar soluções ágeis. 
Bom dia para tudo que necessite de 
criação mental. Pode haver enganos 
naquilo que requeira mais atenção. 
Começa um período novo após o 
aniversário. 97/497 – Azul.

Se de manhã há falta de concentração 
no fi nal do dia será ótimo para a 
meditação e inspiração. Procure 
manter um bom contato com as 
pessoas com quem convive, evitando 
desentendimento sentimental. 
Valorize a verdade e evite o 
preconceito. 98/798 – Cinza.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 15 de fevereiro de 2018. Dia de Santa Jovita, São Lúcio, São 
Teotônio, São José de Antioquia, Santa Geórgia, Dia do Beato Cláudio 
de La Colombiére e Dia do Anjo Hahahel, cuja virtude é a força. Hoje 
aniversaria a atriz Sylvia Bandeira que faz 68 anos, a atriz Jane Seymour 
nascida em 1951, o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, que faz 62 
anos e o vocalista Brandon Boyd que nasceu em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau é carismático, generoso e gentil; 
tem habilidade para aprender rapidamente. Refi namento e gosto pelas 
artes o fazem desenvolver sua criatividade e assim produzir trabalhos 
artísticos originais. A capacidade de comunicação o conduz para ser 
um excelente consultor. Aprecia a religiosidade, mas costuma vê-la 
mais sob seus aspectos culturais do que propriamente espirituais. 
Exerce a espiritualidade muito à sua maneira. Se dá muito bem quando 
trabalha em equipe.

Dicionário dos sonhos
DIAMANTE – Indica um sentimento de inferioridade. 
Simboliza a ânsia de conquistar fortuna, êxito na vida. 
Vê-lo bruto, receberá um presente. Em forma de joia, 
muitas despesas e gastos fi nanceiros. Possuir muitos, 
cuidado pois suas ambições só serão realizadas de forma 
desonesta. Números de sorte:  53, 65, 76, 90 e 97.

Simpatias que funcionam
Encontrar a alma gêmea: Envolva 1 vela cor-de-rosa 
em 1 fi ta de cetim de 30cm da mesma cor. Acenda a vela 
em 1 pires e coloque ao lado uma carta para o seu anjo 
da guarda, dizendo: “Peço a Deus que me seja enviado o 
mais urgente possível o verdadeiro amor em minha vida. 
Terei fé de que serei atendida em meu desejo”. Quando 
a vela terminar de queimar, enterre tudo num jardim ou 
vaso fl orido e saia sem olhar para trás.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Nota
Estão abertas as inscrições para o Prêmio Ibramem/AMATA de Arqui-

tetura em Madeira nas modalidades profi ssional e estudante. O prêmio 
é patrocinado pela AMATA, empresa fl orestal brasileira que acredita na 
construção civil em madeira engenheirada como uma alternativa viável 
e sustentável para descarbonização da economia brasileira e estímulo 
ao refl orestamento, apoiando o Brasil em seus desafi os ambientais. 
Poderão inscrever-se ao prêmio estudantes dos cursos de Engenharia 
e de Arquitetura e Urbanismo, e profi ssionais das áreas de Arquitetura 
e Urbanismo e de Engenharia de todos os países da América Latina. Os 
fi nalistas serão conhecidos na noite de 22 de março e os vencedores serão 
divulgados no evento de premiação, dentro do XVI EBRAMEM, marcado 
para o dia 28 de março na cidade de São Carlos, interior de São Paulo. As 
inscrições e entregas dos trabalhos poderão ser feitas até dia 18 de março 
no site do evento (ww.set.eesc.usp.br/ebramem2018/?page_id=490). 

Forró
O Bicho de Pé (dia 16) tem 19 anos de atividade e é um dos grupos mais 

festejados do forró universitário. Com carreira internacional, os artistas são 
especialistas em ritmos dançantes do Norte e Nordeste como xote, baião, 
forró, xaxado e maracatu. Além de canções autorais, o grupo inclui no 
repertório desde clássicos de Luiz Gonzaga e até versões de Raul Seixas. 
A discografi a reúne 4 CDs, além de 2 DVDs, 1 documentário e 8 turnês 
fora do Brasil. Com Carla Casarim nos vocais, Clayton Gama no acordeon, 
Daniel Teixeira no baixo, Potiguara Menezes na guitarra e Chica Brother 
na zabumba e bateria. O do Forró, sábado, 17 é formado por Adan Oliveira 
(zabumba), Álvaro Oliveira (sanfona) e Silvado Fernando (triângulo) traz 
um repertório calcado em referências como Luiz Gonzaga, Jackson do 
Pandeiro, Dominguinhos e Trio Virgulino. O setlist ainda inclui composições 
do primeiro álbum como A corrente, Vai Viver, Pinguinhos de Luz, além 
de releituras de músicas conhecidas da MPB, como a Trem-Bala, de Ana 
Vilela e Pra dar Nome, de 5 a Seco. Trio Dona Zefa (dia 18) lançou em 
julho de 2017 seu quinto trabalho, Eu Gosto Desse Assunto. Os artistas 
apostam no estilo tradicional, com forte infl uência do baião, do xaxado e 
xote. Ao lado do acordeonista Tom Silva, os irmãos Ramalho tocam forró 
pé de serra de Luiz Gonzaga, Genival Lacerda e Dominguinhos, abrindo 
espaço também para composições próprias. O nome é em homenagem 
à mãe de Danilo Ramalho (vocalista) e Murilo Ramalho (zabumbeiro). 

 Serviço: Canto da Ema, Av. Brigadeiro Faria Lima, 364,  Pinheiros, tel. 3813-4708. Sexta 
(16) e sábado (17) às 22h30 e domingo (18) às 19h. Ingresso: R$ 34.

O espetáculo “Sonho de Um Homem Ridículo”, com Celso Fra-
teschi e direção de Roberto Lage, prorroga por mais três semanas 
sua temporada. O espetáculo, que estreou em 2005, é baseado no 
conto homônimo do escritor russo Fiódor Dostoiévski, publicado 
pela primeira vez em 1877 no livro Diário de um Escritor. Na peça 
um funcionário público, sabe que é ridículo desde a infância, mas por 
orgulho jamais confessou esse fato a ninguém. Motivo de desprezo 
e zombaria de seus semelhantes, já não tem mais nenhum interesse 
na continuação da sua existência. Num dia, inútil como todos os 
seus outros dias, em que mais uma vez esperava ter encontrado 
o momento de meter uma bala na cabeça, foi abordado por uma 
menina de uns oito anos, que clamava por ajuda. Ele não só recusa 
o apoio à criança, como a espanta violentamente e aos berros. Ao 
voltar para casa, não consegue dar fi m a sua existência. Já com 
sua arma pousada em seu peito e perturbado pelos sentimentos 
causados por aquela criança, adormece e sonha com a sua própria 
morte, com seu enterro e com uma vida após o tiro disparado. 
Viaja pelo espaço e por desconhecidas esferas. Experimenta a 
terra não manchada pelo pecado original e conhece os homens na 
plenitude da sabedoria e equilíbrio. Ele acredita que aquilo tudo 
foi real, pois as coisas terríveis que sucederam não poderiam ter 
sido engendradas num sonho.

 
Serviço: Ágora Teatro, R. Rui Barbosa, 672, Bela Vista, tel.  3284-0290. Sábados 

e domingos às 19h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia). Até 04/03.

Para dar sequência 
a trilogia “Vida e 
Morte”, cujo primeiro 
espetáculo foi “A 
Jornada de Orfeu”, 
a Cia. Coexistir de 
Teatro  apresenta a 
tragédia de “Dioniso 
- A vida indestrutível”

O espetáculo aborda 
aspectos desconheci-
dos ou pouco explora-

dos de Dioniso, o deus da na-
tureza, da transformação, do 
teatro,  dada à complexidade 
paradoxal do mito grego. 
Como um deus da vegetação, 
ele mantém estreita relação 
com o sofrimento, a morte, 
a ressurreição e a iniciação, 
sendo dinâmico e soterioló-
gico, isto é, trata da salvação 
humana. Dioniso, fi lho de 
Zeus, foi morto duas vezes, 
rejeitado, enlouquecido e 
sobreviveu dentre todas as 
difi culdades que lhe foram 
impostas. Foi gerado na coxa 
de seu pai e não teve contato 
com o universo materno. 

Estreia no dia 3 de março o espetáculo ‘Dioniso – A vida indestrutível’.

“Dioniso - A vida indestrutível”

D
iv
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ga
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o

Por isso busca nas mulheres 
esse materno perdido, seu 
feminino ferido. Como deus 
estrangeiro, aquele que vem 
de fora, ele se faz necessário, 
pois não faz distinção de cor, 
raça, gênero e condição entre 
as pessoas, que assim como 

ele, buscam ser reconhecidas. 
Ao eleger o mito de Dioniso, 
a Cia. Coexistir de Teatro 
busca um possível caminho 
para reflexão dos tempos 
atuais e traz como mote os 
seguintes questionamentos: 
“Como lidar com as nossas 

tragédias pessoais e sociais? 
Transformamos ou sucumbi-
mos?” “Como reconhecer o 
que já está incluído?”. 

 
Serviço: Teatro Estação Satyros, 

Praça Franklin Roosevelt, 134, Centro. 
Sábados à meia noite. Ingresso: R$ 40. 
Até 28/04.

“Sonho de Um 
Homem Ridículo”
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Seja Abençoado
Veja a sua vida como Abençoada
Esteja completamente aberto às possibilidades que este 

universo infi nito tem disponível e acorde cada manhã com a 
sensação de que coisas surpreendentes estão a caminho e se 
entusiasme com a vida. É uma escolha e a vida é boa porque 
você decide vê-la a partir desta perspectiva.

Escolha ver o mundo como um lugar seguro e belo para 
explorar as maravilhas de ser humano. Escolha ser posi-
tivo e otimista e veja a sua vida a partir desta perspectiva 
simplesmente porque é muito melhor do que fi car irritado, 
ressentido e negativo. Escolha ser gentil e observe como 
esta nova consciência do mundo desencadeia sentimentos 
profundos de amor e de harmonia.

O Pensamento para hoje é: “Estou totalmente preparado 
e aberto para atrair mais e mais momentos maravilhosos 
para mim.”

E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

        

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:

JOSÉ ROGOCIANO DA SILVA NETO, estado civil divorciado, profi ssão garçon, nascido 
em Jequié, Estado da Bahia, Jequié, BA no dia sete de outubro de mil novecentos e oi-
tenta e sete (07/10/1987), residente e domiciliado Rua Morubixaba, 476, casa 05, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edimilson Silva Pires e de Marilandia Silva 
Pires. CÍCERA KELIANE ALVES DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, profi ssão 
vendedora, nascida em Belém do São Francisco, Estado de Pernambuco, Belém do São 
Francisco, PE no dia trinta e um de outubro de mil novecentos e noventa (31/10/1990), 
residente e domiciliada Rua Morubixaba, 476, casa 05, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antônio Laurindo Alves e de Ana Claudia do Nascimento.

MAMBUENI ANTONIO, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido em Nzeto, 
Província de Zaire, Angola, Angola no dia onze de novembro de mil novecentos e seten-
ta e cinco (11/11/1975), residente e domiciliado Avenida Caititu, 126, casa 02, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Mendez e 
de Antonica Luzino. LIVIA DE JESUS RIBEIRO DURANS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV.A/055.FLS.049-8ª 
CIRCUNSCRIÇÃO DO RIO DE JANEIRO/RJ), Rio de Janeiro, RJ no dia treze de maio 
de mil novecentos e setenta e cinco (13/05/1975), residente e domiciliada Avenida Caititu, 
126, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Newton Mendes Durans e de Eunice de Jesus Ribeiro Durans.

GUILHERME VICTOR ALVES DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, nascido 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV-A-141,FLS.059V GUAIANASES/SP), São Paulo, 
SP no dia doze de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (12/08/1995), residente 
e domiciliado Rua Cardon, 456, Vila Progresso, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de 
Joana D´Arc Alves de Melo. DANIELE CRUZ ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A-085,FLS.077 
BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia quatro de setembro de mil novecentos e 
oitenta e sete (04/09/1987), residente e domiciliada Rua Edward Félix de Moraes, 446, 
Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Dos Santos Araujo e de 
Malerdes Cruz Vasconcelos.

ROBERTO ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão fi scal de loja, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/032.FLS.216-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
quatro de abril de mil novecentos e sessenta e seis (24/04/1966), residente e domicilia-
do Rua Guarujá do Sul, 346, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Afranio Alves dos Santos e de Isolina Piga dos Santos. CLEÂNGELA ALVES DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Traipu, Estado de Alagoas 
(CN:LV.A/019.FLS.018-TRAIPU/AL), Traipu, AL no dia dois de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e nove (02/01/1989), residente e domiciliada Rua Antenas, 996, casa 02, Vila 
Califórnia, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Edivaldo Vicente de Paulo e de Dionísia 
Alves dos Santos.

CÁSSIO DA SILVA ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão gestor de manutenção, 
nascido em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/260.FLS.194V-INDIANÓ-
POLIS/SP), São Paulo, SP no dia trinta de julho de mil novecentos e noventa e cinco 
(30/07/1995), residente e domiciliado Rua Pássaro Preto, 1282, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Araujo e de Rita De 
Cassia da Silva Araujo. THIELLY DA SILVA BENEVIDES, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/297.FLS.080 ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e noventa 
e sete (28/12/1997), residente e domiciliada Rua Pássaro Preto, 1282, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edison Ramos Benevides 
e de Andréia Feitosa da Silva.

JOÃO PAULO OLIVEIRA CENTO, estado civil solteiro, profi ssão atendente, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/075.FLS.237-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e oito de julho de mil novecentos e oitenta e nove (28/07/1989), residente 
e domiciliado Rua Sebastião de Barros, 166, Jardim Helena, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lho de Paulo Cento e de Nilza Paula Oliveira Cento. THAINÁ CRISTINA SOUZA 
FERREIRA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão jovem aprendiz, nascida em 
Garça, neste Estado (CN:LV.A/039.FLS.104-GARÇA/SP), Garça, SP no dia quatro 
de abril de mil novecentos e noventa e nove (04/04/1999), residente e domiciliada 
Rua Jardim Tamoio, 551, apartamento 31-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel Aparecido Ferreira de Almeida e de 
Mirian Souza da Silva.

MAX REINHOLD JAHNKE, estado civil solteiro, profi ssão matemático, nascido em Sub-
distrito Cerqueira Cesar, nesta Capital (CN:LV.A/236.FLS.235V-CERQUEIRA CESAR/SP), 
São Paulo, SP no dia treze de março de mil novecentos e oitenta e cinco (13/03/1985), 
residente e domiciliado Rua Victório Santim, 1045, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Horst Reinhold Jahnke e de Gilda Timóteo Leite Jahnke. ADÈLE 
HELENA RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Subdistrito 
Jardim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/070.FLS.132-JARDIM PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (04/06/1985), residente 
e domiciliada Rua Victório Santim, 1045, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Diogenes Ribeiro e de Vilma Helena da Silva.

MARCELO APARECIDO DO VALE, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, nascido 
em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP no dia quatorze 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e três (14/01/1983), residente e domiciliado Rua 
Gustavo Otero, 50, apartamento 42-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Dias do Vale e de Ana Maria Cernohovsky 
do Vale. JULIANA DE AGUIAR SANDRIM, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
enfermagem, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/153.FLS.001 TUCURUVI/SP), 
São Paulo, SP no dia oito de outubro de mil novecentos e setenta e nove (08/10/1979), 
residente e domiciliada Rua Gustavo Otero, 50, apartamento 42-B, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Pedro Sandrim e de Maria 
do Carmo de Aguiar.

CRISTIAN BASSI, estado civil divorciado, profi ssão encarregado, nascido em São Paulo 
- Capital, São Paulo, SP no dia vinte e sete de janeiro de mil novecentos e setenta e cinco 
(27/01/1975), residente e domiciliado Rua Victório Santim, 3086, bloco C, apartamento 
07, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Bassi e de Esmerinda Francisca Bassi. 
ERICA VIEIRA RUIVO, estado civil solteira, profi ssão agente de apoio socio educativo, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-003,FLS.25V VILA MATILDE/SP), São Paulo, 
SP no dia doze de outubro de mil novecentos e setenta e seis (12/10/1976), residente 
e domiciliada Rua Victório Santim, 3086, bloco C, apartamento 07, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Luiz dos Santos Ruivo e de Valneci Vieira Ruivo.

LEONARDO MARCEL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em 
Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/461.FLS.236V-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/
SP), Guarulhos, SP no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e oitenta e nove 
(24/08/1989), residente e domiciliado Rua Gravatá-do-Campo, 10, A, Vila Verde, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Alves da Silva Filho e de Sandra Maria da Penha 
Silva. PATRICIA CORREIA DE OMENA LIMA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/312.FLS.229-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (17/02/1992), 
residente e domiciliada Rua Adelino Polesi, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Jose Nilson de Souza Lima e de Cirleide Correia de Omena Lima.

LUCAS TOLEDO DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão metalúrgico, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/050.FLS.159-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia primeiro 
de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (01/11/1989), residente e domiciliado 
Rua Erva Galega, 226, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Sergio Noronha da Costa e de Elizabeth Toledo da Costa. MAYARA APARECIDA DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Ipiranga, nesta 
Capital (CN:LV.A/149.FLS.284 IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia três de junho de 
mil novecentos e noventa e um (03/06/1991), residente e domiciliada Rua Erva Galega, 
226, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wagner Aparecido 
de Oliveira e de Edna Aparecida Serra Ribeiro Teodoro.

MAGNUN GUSTAVO FARIAS, estado civil divorciado, profi ssão servidor público, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de setembro de mil 
novecentos e oitenta e três (25/09/1983), residente e domiciliado Rua Luz e Sombra, 
24, quadra Q, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Luiz Gustavo Farias e de Rute Maria da Silva Farias. MICHELE CRISTINA SILVA DO 
VALE, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em Subdistrito Vila Formosa, 
nesta Capital, São Paulo, SP no dia trinta e um de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e nove (31/12/1989), residente e domiciliada Rua Luz e Sombra, 24, quadra Q, Conjunto 
Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Ubirajara Silva 
do Vale e de Rute da Silva do Vale.

HELDER KABUNGULU SEBASTIÃO MAURICIO, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido em M´Banza Kongo, Província de Zaire, Angola, Angola no dia vinte e cinco de 
julho de mil novecentos e oitenta e seis (25/07/1986), residente e domiciliado Rua Itamar 
Franco, 587, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Kabungulu Mauricio e de Rita João Mungoji Sebastião. MAYA FRANCISCO SEBASTIÃO, 
estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Luanda, Angola, Angola no dia 
quatorze de abril de mil novecentos e oitenta e nove (14/04/1989), residente e domiciliada 
Rua Itamar Franco, 587, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Ngonga Daniel e de Mungo Maria Helena.

WELLINGTON MACIEL MENDES, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/105.FLS.207-BRASILÂNDIA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
oito de abril de mil novecentos e noventa e quatro (28/04/1994), residente e domiciliado 
Rua Geraldine Farrar, 09, casa A, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Francisco das Chagas Mendes Albuquerque e de Socorro Maria Maciel Dos Santos. 
NÁTALEE BELCHIOR DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/211.FLS.048-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito 
de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (28/09/1994), residente e domiciliada 
Rua Adolfo Appia, 338, casa 02, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Wagner Carvalho da Conceição e de Leila Aparecida Belchior.

TIAGO AMOR DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em Ibicaraí, 
Estado da Bahia (CN:LV-A-052,FLS.508 IBICARAÍ/BA), Ibicaraí, BA no dia dezenove 
de março de mil novecentos e oitenta e dois (19/03/1982), residente e domiciliado Rua 
18 de Abril, 1271, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Epaminondas Alves de Souza e de Renilda Amor de Souza. SEVERINA MARIA 
DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão cozinheira, nascida em São João, Estado 
de Pernambuco, São João, PE no dia cinco de novembro de mil novecentos e setenta 
(05/11/1970), residente e domiciliada Rua 18 de Abril, 1070, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Antonio da Silva e de Julia 
Maria Conceição da Silva.

DIOGO RODRIGUES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de enferma-
gem, nascido em Mogi das Cruzes, neste Estado, Mogi das Cruzes, SP no dia doze de 
novembro de mil novecentos e oitenta e seis (12/11/1986), residente e domiciliado Rua 
Arturo Faldi, 89, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Odair Rodrigues da Silva e de Roseléa Maria de Sousa e Silva. ROSANGELA 
VASCONCELOS FERNANDES, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital, São Paulo, SP no dia oito de março de 
mil novecentos e setenta e nove (08/03/1979), residente e domiciliada Rua Arturo Faldi, 
89, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel 
Messias Fernandes e de Maria Eularda de Vasconcelos.

ANSELMO ROSA DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/143.FLS.029V-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia treze de abril de mil novecentos e oitenta e três 
(13/04/1983), residente e domiciliado Rua Engenheiro Villares da Silva, 1044, casa 
28, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecida Rosa de Araujo. CÁTIA RIBEIRO 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Itabuna, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/016.FLS.140V-BANDEIRA DO ALMADA-ITAJUÍPE/BA), Itabuna, BA no dia oito 
de junho de mil novecentos e oitenta e seis (08/06/1986), residente e domiciliada Rua 
Engenheiro Villares da Silva, 1044, casa 28, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alci 
Alves da Silva e de Marinalva Gama Ribeiro.

ALESSANDRO MORAES MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão empacotador, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/192.FLS.218-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de setembro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (17/09/1985), residente e domiciliado Rua Avaramo, 57, casa 01, Jardim 
Beatriz, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agnaldo Moreira e de Helena de Moraes 
Moreira. SIMONE MARQUES DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão professora, 
nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia onze de janeiro de 
mil novecentos e setenta e quatro (11/01/1974), residente e domiciliada Rua Avaramo, 
57, casa 01, Jardim Beatriz, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Marques 
da Silva e de Maria Socorro Marques da Silva.

JOÃO FREIRE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido em 
Boa Nova, Estado da Bahia (CN:LV-A-032,FLS.273-BOA NOVA/BA), Boa Nova, BA no 
dia quinze de agosto de mil novecentos e setenta e três (15/08/1973), residente e domi-
ciliado Rua Manuel Alves da Rocha, 505, casa 01, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Durval Freire dos Santos e de Maria Carolina de Souza. CRISTIANE 
FERREIRA DA LUZ, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em Recife, Estado 
de Pernambuco (CN:LV-A-002,FLS.297-10º DISTRITO DE RECIFE/PE), Recife, PE no dia 
seis de janeiro de mil novecentos e setenta e sete (06/01/1977), residente e domiciliada 
Rua Manuel Alves da Rocha, 505, casa 01, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Altino Ferreira da Luz e de Edite Fortunato da Luz.

ADEMAR BRUNO DE ALMEIDA, estado civil divorciado, profi ssão técnico em telecomuni-
cações, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de setembro 
de mil novecentos e sessenta e oito (24/09/1968), residente e domiciliado Rua Paranatama, 
48, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Almeida Filho e de Hilda Sebastiana 
Bruno. ANA PAULA MACHADO, estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, nascida em 
Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia vinte e nove de setembro de mil nove-
centos e setenta e três (29/09/1973), residente e domiciliada Rua Diogo do Rego Mendonça, 
155, casa 01, Parque São Rafael, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Benedita Machado.

TAKEHICO KASSA, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido em Duartina, neste 
Estado, Duartina, SP no dia onze de maio de mil novecentos e quarenta e um (11/05/1941), 
residente e domiciliado Rua Porto Xavier, 189, bloco 2, apartamento 82, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Turuaki Kassa e de Aiko Kassa. RUTH ROSA ALVES DOS 
SANTOS, estado civil viúva, profi ssão aposentada, nascida em Aiquara, Estado da Bahia, 
Aiquara, BA no dia dezenove de novembro de mil novecentos e cinquenta e quatro (19/11/1954), 
residente e domiciliada Rua Porto Xavier, 189, bloco 2, apartamento 73, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Erotildes Alves do Carmo e de Anita Rosa Alves.

ANDERSON ROGÉRIO MONTEIRO, estado civil solteiro, profi ssão montador, nascido em 
neste Distrito (CN:LV-A-043,FLS.098-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de 
novembro de mil novecentos e setenta e nove (27/11/1979), residente e domiciliado Rua 
Virgínia Ferni, 1971, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Norman Leonardo Monteiro e 
de Neuza Maria Monteiro. MARILEIDE MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em Vila do Xexeú, Município de Agua Preta, Estado de Pernambuco 
(CN:LV-A-011,FLS.-77-2º DISTRITO DE VILA DO XEXEÚ-AGUA PRETA/PE), Àgua Preta, PE 
no dia seis de setembro de mil novecentos e oitenta e dois (06/09/1982), residente e domici-
liada Rua Virgínia Ferni, 1971, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Quiteria Maria da Silva.

FELIPE CAVALCANTE PALMEIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/134.FLS.026V SANTANA/SP), São Paulo, 
SP no dia cinco de junho de mil novecentos e noventa e cinco (05/06/1995), residente 
e domiciliado Rua São Gonçalo do Piauí, 666, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Claudinei Rogerio Palmeira e de Margarete Alves Cavalcante Palmeira. ROSAMARIA 
CAROLINE FERNANDES DE FARIAS DA HORA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/271.FLS.254V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e seis de janeiro de mil novecentos e noventa e sete (26/01/1997), residente e 
domiciliada Rua São Gonçalo do Piauí, 666, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Didier 
Gomes da Hora e de Maria Sonia Fernandes de Farias da Hora.

DANIEL SPINDOLA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, nascido em São Paulo 
- Capital (CN:LV-A-024,FLS.197-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e cinco de março de mil novecentos e setenta e quatro (25/03/1974), residente e 
domiciliado Rua Manuel José Leal, 121, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Ordália Serafi m Vecchio. SEJANIRA MENDES DE CARVALHO, estado civil 
viúva, profi ssão acessorista, nascida em Paulistana, Estado do Piauí, Paulistana, PI no 
dia quinze de julho de mil novecentos e cinquenta e quatro (15/07/1954), residente e 
domiciliada Rua Manuel José Leal, 121, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Nataniel Mendes de Carvalho e de Eminervina Adélia da Silva.

ALEXANDRE TADEU ESTEVES RANCAN, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nas-
cido em Subdistrito Cerqueira Cesar, nesta Capital (CN:LV.A/083.FLS.077V-CERQUEIRA 
CESAR/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de setembro de mil novecentos e setenta e 
cinco (19/09/1975), residente e domiciliado Rua Gervásio Mota da Vitória, 81, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Rancan e de Lêda Aparecida Esteves Rancan. 
ADILENE DA SILVA RIBEIRO NARDELLI, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em 
Maiquinique, Estado da Bahia, Maiquinique, BA no dia vinte de março de mil novecentos e 
setenta e três (20/03/1973), residente e domiciliada Rua Gervásio Mota da Vitória, 81, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ariston Ribeiro e de Sidine da Silva Ribeiro.

PROMISE CHINONSO ONOH, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de produção, nas-
cido em Enugu - Nigéria, Nigéria no dia seis de julho de mil novecentos e oitenta e cinco 
(06/07/1985), residente e domiciliado Rua Vitória de Minas Gerais, 1128, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Augustin Onoh e de Comfort 
Nkanaele Onoh. RENATA DE JESUS CAIANO, estado civil solteira, profi ssão ajudante 
geral, nascida em Maceió, Estado de Alagoas (CN:LV.A/036.FLS.230-2º DISTRITO DE 
MACEIÓ/AL), Maceió, AL no dia dez de novembro de mil novecentos e oitenta e três 
(10/11/1983), residente e domiciliada Rua Vitória de Minas Gerais, 1128, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rita de Jesus Caiano.

CAUÊ NASCIMENTO LEPSCH DA CUNHA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/230.FLS.072-INDIANÓPOLIS/
SP), São Paulo, SP no dia dez de novembro de mil novecentos e noventa e um (10/11/1991), 
residente e domiciliado Rua Jaburuna, 124, Jardim Cruzeiro, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lho de Alexandre Lepsch da Cunha e de Roselaine do Nascimento. AMANDA PICOSSI 
DOM PEDRO, estado civil solteira, profi ssão agente de viagem, nascida em Subdistrito 
Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/192.FLS.215-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia 
sete de julho de mil novecentos e noventa e um (07/07/1991), residente e domiciliada 
Rua Morubixaba, 712, Edifício Goiás, apartamento 38, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Pedro Pascoal Dom Pedro e de Sandra Claudia Picossi.

FÁBIO DE JESUS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão operador de torno, nascido 
em Cícero Dantas, Estado da Bahia (CN:LV.A/019.FLS.161 CÍCERO DANTAS/BA), 
Cícero Dantas, BA no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(14/02/1985), residente e domiciliado Rua Malmequer-do-campo, 487, casa 01, Gleba 
do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pereira de Jesus e de Maria Da 
Glória de Jesus. VIVIANE NASCIMENTO SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Cícero Dantas, Estado da Bahia (CN:LV.A/006.FLS.460-SÃO JOÃO DA 
FORTALEZA-CÍCERO DANTAS/BA), Cícero Dantas, BA no dia dezesseis de julho de 
mil novecentos e noventa e nove (16/07/1999), residente e domiciliada Rua Malmequer-
do-campo, 487, casa 01, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Wilson Araujo dos Santos e de Joseane dos Santos Nascimento.

JORGE MARCOS ALVES GARCIA, estado civil divorciado, profi ssão vigilante patrimonial, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro de setembro de mil novecentos 
e setenta e um (04/09/1971), residente e domiciliado Rua Doutor Jairo Franco, 244, casa 
03, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Victorio Garcia Filho 
e de Francineide Alves Garcia. VIVIANE IAPEQUINI, estado civil divorciada, profi ssão 
secretária, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia seis de dezembro de 
mil novecentos e setenta e cinco (06/12/1975), residente e domiciliada Rua Doutor Jairo 
Franco, 244, casa 03, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Francisco Iapequini e de Salvadora Iapequini.

IGOR MATHEUS FIGUNDIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de infor-
mática, nascido em neste Distrito (CN:LV-A 297,FLS.044V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (25/12/1997), 
residente e domiciliado Rua Castelo do Piauí, 281, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Antonio Celso Gonçalves da Silva e de Magda Maria Figundio da Silva. PÂMELA 
DE CASTRO SANTOS, estado civil solteira, profi ssão estagiária de educação física, 
nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A-388,FLS.084-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dois de dezembro de mil novecentos e noventa e 
quatro (02/12/1994), residente e domiciliada Rua Castelo do Piauí, 281, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Nelson Alves dos Santos e de Ana Celeste de Castro Santos.

RICARDO CAMPOS ISIDORO, estado civil divorciado, profi ssão controlador de acesso, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezenove de fevereiro de mil 
novecentos e setenta e seis (19/02/1976), residente e domiciliado Rua Itamonte, 2047, 
casa 05, Vila Medeiros, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de James Campos Isidoro 
e de Neusa Aparecida de Freitas Isidoro. VÂNIA RODRIGUES DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/162.FLS.143-1° 
SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), São Paulo, SP no dia trinta de março de mil no-
vecentos e setenta e sete (30/03/1977), residente e domiciliada Rua Carlo Albacini, 77, 
bloco C, apartamento 22, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Osvaldo Rodrigues dos Santos e de Maria Modesto dos Santos.

CICERO APARECIDO DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão bancário, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos 
e sessenta e seis (24/08/1966), residente e domiciliado Rua São Teodoro, 432, bloco 
C, apartamento 84, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Paulo 
da Silva e de Neusa Maria da Silva. VALQUIRIA FLORINDA TRINDADE, estado civil 
solteira, profi ssão diarista, nascida em Mairiporã, neste Estado (CN:LV-A-42,FLS.276V 
MAIRIPORÃ/SP), Mairiporã, SP no dia doze de dezembro de mil novecentos e setenta 
e seis (12/12/1976), residente e domiciliada Rua Arraial do Bonfi m, 200, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista Trindade e de Alice Floriana Trindade.

ALAN SANTIAGO JOAQUIM, estado civil solteiro, profi ssão mensageiro, nascido em Te-
odoro Sampaio, neste Estado (CN:LV-A-011,FLS.199-PARAÍSO DO NORTE/PR), Teodoro 
Sampaio, SP no dia oito de novembro de mil novecentos e noventa e quatro (08/11/1994), 
residente e domiciliado Avenida André Cavalcanti, 791, Vila Regina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Nelson Joaquim e de Marisa de Cassia Santiago. MARCELA CRISTINA 
DE OLIVEIRA COSTA, estado civil solteira, profi ssão back offi  ce, nascida em Subdistrito 
Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV-A-382,FLS.242V-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São 
Paulo, SP no dia dezenove de abril de mil novecentos e noventa e cinco (19/04/1995), 
residente e domiciliada Avenida André Cavalcanti, 791, Vila Regina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Márcio Rogério da Costa e de Sandra Benedita de Oliveira.

LEANDRO APARECIDO ORQUIZA, estado civil divorciado, profi ssão jardineiro, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia três de outubro de mil novecentos 
e oitenta e três (03/10/1983), residente e domiciliado Rua Venâncio Lisboa, 13, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Clovis Rossi Orquiza e 
de Valdecir Gonçalves Orquiza. BEATRIZ CRISTINA FARIA DOS SANTOS FERREIRA, 
estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP 
no dia doze de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (12/10/1985), residente e 
domiciliada Rua Venâncio Lisboa, 13, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Jaime Ferreira e de Silvana Faria dos Santos Ferreira.

LUCIANO RODRIGUES GOMES, estado civil solteiro, profi ssão encarregado, nascido 
em Palmópolis, Estado de Minas Gerais, (CN:LV.A/016,FLS.119 PALMÓPOLIS/MG), 
Palmópolis, MG no dia dez de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (10/09/1989), 
residente e domiciliado Rua Carmen Cardoso Bordini, 391, Jardim Helian, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Edimundo Gomes da Silva e de Maria Rodrigues Gomes. MARIA 
ODEMARA SILVA DE CARVALHO, estado civil divorciada, profi ssão balconista, nascida 
em Sertânia, Estado de Pernambuco, Sertânia, PE no dia seis de outubro de mil novecen-
tos e oitenta e cinco (06/10/1985), residente e domiciliada Rua Carmen Cardoso Bordini, 
391, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Severino de Carvalho e 
de Josefa Camilo da Silva Carvalho.

DANIEL AMARAL FIGUEIREDO, estado civil solteiro, profi ssão assistente fi nanceiro, 
nascido em neste Distrito, (CN:LV.A/179,FLS.113-ITAQUERA SP), São Paulo, SP no dia 
primeiro de abril de mil novecentos e noventa e três (01/04/1993), residente e domiciliado 
Rua Cândido Godói, 205, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Cesar 
Figueiredo e de Iara Tatiana do Amaral Figueiredo. PALOMA SENA FERREIRA, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo - Capital, 
(CN:LV.A/189,FLS.80-V GUAIANASES-SP), São Paulo, SP no dia oito de dezembro de 
mil novecentos e noventa e sete (08/12/1997), residente e domiciliada Rua Professor 
Leôncio Gurgel, 328, A, Jardim São Pedro, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de João 
Nebson Ferreira e de Alesandra da Cunha Sena Ferreira.

MURILO DA ROCHA E SILVA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro eletricista, 
nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A83,FLS.144-VILA MARIA-
NA/SP), São Paulo, SP no dia onze de novembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(11/11/1987), residente e domiciliado Avenida Campanella - de 2013/2014 ao fi m, 2092, 
bloco 02, apartamento 73, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivo 
Nunes e Silva e de Simoni Salete da Rocha e Silva. SABRINA DA SILVA VERSANNIO, 
estado civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida em neste Distrito (CN:LV.A-107,FLS.159 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de agosto de mil novecentos e oitenta 
e oito (31/08/1988), residente e domiciliada Rua B. B. Varela - Travessa Particular B, 21, 
Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Roberto de Carvalho Versannio 
e de Tania Alves da Silva Versannio.

MAURICIO MACHADO GOMES, estado civil solteiro, profi ssão analista de suporte, nascido 
em neste Distrito, (CN:LV.A/149,FLS.289V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
de setembro de mil novecentos e noventa e um (20/09/1991), residente e domiciliado 
Rua Sílvio Barbini, 415, bloco B, apartamento 52, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amaro Machado Gomes e de Maria Madalena de 
Oliveira Gomes. EVELIN DE OLIVEIRA MELLO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de farmácia, nascida em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/049,FLS.108V-ALTO DA MOÓ-
CA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de outubro de mil novecentos e oitenta e seis 
(17/10/1986), residente e domiciliada Rua Sílvio Barbini, 415, bloco B, apartamento 52, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Odair da 
Costa Mello e de Zuleide Nunes de Oliveira.

GILVANE DO NASCIMENTO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão corretor de seguros, 
nascido em Solânea, Estado da Paraíba (CN:LV-A 012,FLS.150-CACIMBA DE DENTRO/
PB), Solânea, PB no dia dez de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (10/10/1987), 
residente e domiciliado Avenida Príncipe do Grão-Pará, 134, casa 05, Parque Guarani, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Pereira da Silva e de Maria Aparecida do 
Nascimento Pereira. KATERINNE DO NASCIMENTO SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em João Pessoa, Estado da Paraíba (CN:LV-A 051,FLS.75-3º OFÍCIO 
DE JOÃO PESSOA/PB), João Pessoa, PB no dia vinte e três de maio de mil novecentos e 
noventa (23/05/1990), residente e domiciliada Avenida Príncipe do Grão-Pará, 134, casa 
05, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Oswaldo do Nascimento Silva 
e de Fabiana dos Santos Nascimento.

RAFAEL CARLOS DOMINGUES, estado civil solteiro, profi ssão técnico em segurança 
do trabalho, nascido em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/026.FLS.058-
VILA MATLDE/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de agosto de mil novecentos e oitenta 
e dois (18/08/1982), residente e domiciliado Rua Arturo Faldi, 89, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Domingues e de 
Maria Elisabeth Damaceno Domingues. RENATA VASCONCELOS FERNANDES, estado 
civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital 
(CN:LV.A/024.FLS.020-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia sete de outubro de 
mil novecentos e oitenta (07/10/1980), residente e domiciliada Rua Arturo Faldi, 89, Con-
junto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Messias 
Fernandes e de Maria Eularda de Vasconcelos.

LEANDRO MACIEL DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão técnico em segurança 
do trabalho, nascido em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/43,FLS.227-VILA 
MATILDE-SP), São Paulo, SP no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e oito (17/01/1988), residente e domiciliado Rua Fontoura Xavier, 139, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Eugenio Bispo dos Santos e de Noelia Santos Maciel. PATRICIA 
RIBEIRO SILVERIO, estado civil solteira, profi ssão coordenadora de marketing, nascida 
em Subdistrito Consolação, nesta Capital (CN:LV.A/82,FLS.59-CONSOLAÇÃO-SP), São 
Paulo, SP no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e noventa e dois (16/10/1992), 
residente e domiciliada Rua Décio Rubens Vicente, 21, Jardim Rubi, Mogi das Cruzes, neste 
Estado, Mogi das Cruzes, SP, fi lha de Edson Tadeu Silverio e de Anita Ribeiro Silverio.

VINÍCIUS SOARES GUILHERME, estado civil solteiro, profi ssão técnico de simulação, 
nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital, (CN:LV.A/135,FLS.194V-VILA MA-
RIANA/SP), São Paulo, SP no dia dez de outubro de mil novecentos e noventa e dois 
(10/10/1992), residente e domiciliado Rua Jardim Tamoio, 85, bloco B, apartamento 
22, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Celso 
Guilherme e de Maria Lucia Soares da Silva Guilherme. BRUNA SOUZA BARBOSA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de atendimento, nascida em Santo André, neste 
Estado, (CN:LV.A/297,FLS.039F-ITAQUERA/SP), Santo André, SP no dia trinta de de-
zembro de mil novecentos e noventa e sete (30/12/1997), residente e domiciliada Rua 
Igarapé Água Azul, 1360, bloco 03, apartamento 63, Conjunto Habitacional Santa Etelvina 
II, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Erivaldo José Lopes Barbosa e de Edna dos 
Anjos Souza Barbosa.

CARLOS ALBERTO FERNANDES JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão bancário, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de agosto 
de mil novecentos e oitenta e oito (17/08/1988), residente e domiciliado Rua Morubixaba, 
723, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Fernandes e de 
Janice Silva Martires Fernandes. THALITA FRANÇA ALMEIDA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A 
53,FLS.134Vº-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de novembro de mil no-
vecentos e oitenta e seis (17/11/1986), residente e domiciliada Rua da Lagoa de Esmoriz, 
380, Jardim Soares, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de José Edson Almeida da Silva 
e de Heli Jussara França Almeida da Silva.

EDMILSON RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão montador de 
motores, nascido em Subdistrito Vila Mariana (CN:LV-A 154,FLS.033V-VILA MARIANA/
SP), São Paulo, SP no dia nove de dezembro de mil novecentos e noventa e três 
(09/12/1993), residente e domiciliado Rua Miranorte, 13, Vila Taquari, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Edmilson Ribeiro da Silva e de Maria de Fatima do Nascimento 
da Silva. REBECA KELLY DA SILVA COSTA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
escritório, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A 282,FLS.082-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de novembro de mil novecentos 
e noventa (16/11/1990), residente e domiciliada Rua Tales Castanho de Andrade, 10, 
Vila Monte Santo, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Geremias Ferreira da Costa e 
de Eleusa Maria da Silva Costa.

MANOEL MESSIAS DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão jardineiro, nascido em 
Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/29,FLS.107-JABOATÃO 
DOS GUARARAPES-PE), Jaboatão dos Guararapes, PE no dia cinco de março de mil 
novecentos e setenta e três (05/03/1973), residente e domiciliado Travessa Imagem, 266, 
casa 03, Vila Jussara, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arlindo Marcelino de Lima 
e de Maria Jose de Lima. VERÔNICA APARECIDA FLAUSINO, estado civil divorciada, 
profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital, 
São Paulo, SP no dia três de maio de mil novecentos e oitenta e quatro (03/05/1984), 
residente e domiciliada Rua Luiz de Almeida Fernandes, 523, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Lourdes Flausino.

ALAIR LIMA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão corretor de seguros, nascido em São 
Paulo - Capital, (CN:LV.A/078,FLS.215 IBIRAPUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (01/01/1982), residente e domiciliado Rua 
Albertina Martins Cupello, 06, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Getulio 
Lima Gomes e de Maria Aparecida Gomes. ERINALVA OLIVEIRA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão supervisora de fi lial, nascida em neste Distrito, (CN:LV.A/052,FLS.008 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e 
oitenta (24/11/1980), residente e domiciliada Rua Nova Beira, 429, Itaquera, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Theófi lo da Silva e de Maria Oliveira da Silva.

MOISÉS GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de pedreiro, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/070.FLS.273 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
onze de março de mil novecentos e sessenta e oito (11/03/1968), residente e domici-
liado Rua Caruatai, 72, A, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josoel 
Gonçalves da Silva e de Maria Helena Felix da Silva. SANDRA FRANCISCO, estado 
civil solteira, profi ssão costureira, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital 
(CN:LV.A/268.FLS.132V BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte de outubro de 
mil novecentos e setenta e cinco (20/10/1975), residente e domiciliada Rua Caruatai, 
72, A, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Francisco Filho e de 
Esmelina Liberalino da Conceição.

CLAUDIO JOSÉ PEDRO DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor técni-
co, nascido em São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV.A/198,FLS.216-SÃO 
BERNARDO DO CAMPO/SP), São Bernardo do Campo, SP no dia vinte e um de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e três (21/12/1983), residente e domiciliado 
Rua dos Sobreiros, 120, Bairro dos Casa, São Bernardo do Campo, neste Estado, São 
Bernardo do Campo, SP, fi lho de Pedro Bento da Costa e de Maria Lucia dos Santos 
da Costa. JACQUELINE VASSELUCCI FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em Mogi das Cruzes, neste Estado (CN:LV.A/67,-
FLS.217-MOGI DAS CRUZES/SP), Mogi das Cruzes, SP no dia sete de agosto de 
mil novecentos e noventa (07/08/1990), residente e domiciliada Rua Roque Polidoro, 
298, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Celso Luis Ferreira e 
de Adriana Vasselucci Ferreira.

JÚLIO CÉSAR ANDRADE SALES, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido 
em neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e dois de novembro de mil novecentos e 
setenta e cinco (22/11/1975), residente e domiciliado Rua Arraial de São Bartolomeu, 
211, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Primo Sales e de Marinalva 
Andrade Sales. JÉSSICA DA SILVA MUGICA DE ASSIS, estado civil solteira, profi ssão 
líder de serviços gerais, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A 491,FLS.59-1º 
SUBDISTRITO GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e nove de agosto de mil 
novecentos e noventa (29/08/1990), residente e domiciliada Rua Arraial de São Bartolo-
meu, 250, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio do Carmo de 
Assis e de Maria do Socorro da Silva Mugica de Assis.

DOUGLAS BARONE, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido em Subdistrito 
Cambuci, nesta Capital (CN:LV-029,FLS.140-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia dez 
de março de mil novecentos e oitenta e um (10/03/1981), residente e domiciliado Rua 
Olga Fadel Abarca, 320, apartamento 809, Jardim Santa Terezinha, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lho de Laercio Natalino Barone e de Sonia Maria Sardinha Barone. CARO-
LINE VIRGINIO MIGUEL, estado civil divorciada, profi ssão empresária, nascida em 
Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de setembro 
de mil novecentos e oitenta e sete (29/09/1987), residente e domiciliada Rua Cecília Iter, 
269, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adelmo Miguel dos Santos e 
de Josefa Arimateia Virginio Miguel. E
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Página 10 São Paulo, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2018

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JONAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão pa-
deiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/11/1999), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de José Roberto Pereira de Oliveira e de Maria das Dores Avelino Rodri-
gues. A pretendente: ROSANGELA KAWANI PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
cabeleireira, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/08/1998), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Erleia de Souza Pereira.

O pretendente: PAULO ROGERIO TIBURCIO DE MELO, estado civil divorciado, profi s-
são vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/03/1979), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Tiburcio de Melo e de Maria Ferreira de Melo. A 
pretendente: KAROLINE SANTOS ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (04/08/1988), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Roberto Alves de Araujo e de Leny Soares dos Santos.

O pretendente: ALEXANDRE CRISTIANI PASSOS, estado civil divorciado, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/09/1971), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Passos e de Aparecida Cristiani Passos. A pretendente: 
ELIANE FERRAZ DE ALMEIDA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (22/01/1978), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Alcimar Ferraz de Almeida e de Leide Zilda Miguel.

O pretendente: GABRIEL SANCHES PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão assisten-
te de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/04/1998), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Paulo Andrade Pereira e de Cláudia Regina Sanches Pereira. 
A pretendente: KETELLEN CARNEIRO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (30/10/2000), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Erivaldo Carneiro da Silva e de Cleonice Raimunda do Nascimento Souza.

O pretendente: LEONARDO MENEZES ARAUJO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/06/1998), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Celso Araujo Silva Filho e de Alyne Mary Mene-
zes Silva. A pretendente: MARIA HELOISA ALVES JULIÃO, estado civil solteira, profi s-
são do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/10/1997), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Silvio César Gomes Julião e de Maria das Graças Alves Julião.

O pretendente: REGINALDO DOS SANTOS JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
manobrista, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/08/1993), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo dos Santos e de Ana Clara Moura Santos. A preten-
dente: CLAUDIA PLACIDO DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (09/05/1996), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Elenilson Salvador de Lima e de Elenice Placido de Lima.

O pretendente: HAIDER KHAN, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Karachi-Paquistão, no dia (03/02/1989), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Akbar Khan e de Balqees Bibi. A pretendente: NAZISH HAIDER, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Karachi-Paquistão, no dia (20/03/1989), residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, fi lha de Malik Mohammad Ameer e de Shagufta Naseem.

O pretendente: JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO, estado civil solteiro, profi ssão 
mecânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/01/1993), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Elias Gonzaga de Camargo e de Maria de Fatima Palmeira dos 
Santos. A pretendente: GABRIELLE DA SILVA LOPES, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/05/1999), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Cristian Roberto Lopes e de Adriana Aparecida da Silva.

O pretendente: NATAN RODRIGUES MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão desen-
volvedor web, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/04/1993), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Tadeu Rodrigues Martins e de Ermelinda Marcolina Martins. 
A pretendente: LARISSA BRITO ROCHA MANGABEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/05/1997), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Ariomar Rocha Mangabeira e de Daniela Vieira Costa Brito.

O pretendente: DINO FATA JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão bancário, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (09/08/1969), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Dino Fata e de Carmela Carnevale Fata. A pretendente: DANIELE COIM-
BRA, estado civil divorciada, profi ssão bancária, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(09/09/1982), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ariovaldo Coimbra e de 
Sonia Maria Matos de Assis Coimbra.

O pretendente: ANDRE LUIS PEREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, pro-
fi ssão gráfi co, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/06/1974), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de João Pereira dos Santos e de Valdelice Muniz de Jesus. A 
pretendente: CATIA APARECIDA DOMINGOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia (19/11/1973), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de José Fernando Domingos e de Aparecida Avelar Domingos.

O pretendente: RUI DE SOUZA DAMACENO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (30/04/1987), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Juracy Vitorio Damaceno e de Olga Isabel de Souza. A pretendente: JOICE 
ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (21/10/1989), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz Manoel da 
Silva e de Arlete Alves da Silva.

O pretendente: LUIZ EDUARDO TEIXEIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão ana-
lista de sistemas, nascido em Guarulhos, SP, no dia (06/12/1984), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Natanael Luiz de Lima e de Rosa Francisca Teixeira de Lima. 
A pretendente: NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
comercial, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/03/1989), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de José Edinicio Pinheiro da Silva e de Vilma de Jesus Silva.

O pretendente: AGUINALDO ROGERIO, estado civil divorciado, profi ssão analista de re-
cursos humanos, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/10/1970), residente e domiciliado 
em SP, fi lho de Antonio Rogerio e de Rosa Maria Spala Rogerio. A pretendente: GISELE 
GERMANO PALENZUELA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São 
Caetano do Sul, SP, no dia (15/03/1978), residente e domiciliada em São Caetano do 
Sul, SP, fi lha de Octavio Palenzuela Y Palacios e de Maria Helena Germano Palenzuela.

O pretendente: EVERTON DOS SANTOS ALVES, estado civil solteiro, profi ssão aux.de 
rede telefonia, nascido em Guarulhos, SP, no dia (26/01/1996), residente e domiciliado 
em SP, fi lho de Eduardo da Silva Alves e de Edileuza Souza dos Santos. A pretendente: 
BEATRIZ DEUSDEDIT DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Suzano, SP, no dia (15/08/1999), residente e domiciliada em Suzano, SP, fi lha de Ama-
deu Ribeiro de Souza e de Marlene Deusdedit de Jesus.

O pretendente: ALEX DOS SANTOS VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão inspetor 
de qualidade, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/01/1986), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Francisco Vieira e de Maria do Carmo dos Santos 
Vieira. A pretendente: CAMILA COELHO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão fi scal 
de caixa, nascida em Monte Santo, BA, no dia (01/01/1991), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Sidnei Izalto da Silva e de Diva Coelho da Silva.

O pretendente: MARCELO SILVEIRA BELCHIOR, estado civil solteiro, profi ssão sol-
dador, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/01/1988), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Lucionito Belchior e de Maria Nadja Lima Silveira. A pretendente: TA-
LITHA MARQUES SIQUEIRA GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (20/05/1999), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Donizeti Gonçalves e de Rosimeire Estevam Marques.

O pretendente: SYLVIO ALVES SENA, estado civil divorciado, profi ssão funcionário 
público, nascido em Osasco, SP, no dia (20/05/1952), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Rosalino Alves Sena e de Guilhermina Moreira Sena. A pretendente: 
ELISABETH DA SILVA COSTA, estado civil solteira, profi ssão técnica em enfermagem, 
nascida em Matão, PB, no dia (25/03/1970), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de João Antonio da Silva e de Maria das Dôres Bezerra da Costa.

O pretendente: MÁRCIO ROGÉRIO ALVES TOURINHO SPINA, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/06/1985), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcos Aparecido Spina e de Maria Ubirajara 
Alves Tourinho de Oliveira. A pretendente: BEATRIZ CAROLINE PAU FERRO DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(21/05/1997), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Benino Paul Ferro dos 
Santos e de Lucia Santos da Silva.

O pretendente: RAFAEL DA COSTA THEODORO, estado civil solteiro, profi ssão cabeleirei-
ro, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/01/1991), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Pedro Theodoro Sobrinho e de Renilde Vaz da Costa. A pretendente: ICARO 
GRAÇAS RODRIGUES ROSENDO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão autônomo, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (11/06/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Ademilson Aparecido Rosendo da Silva e de Eliane dos Santos Rodrigues.

O pretendente: JEFFERSON MENDES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/09/1993), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Almir Souza dos Santos e de Silvana Mendes Rosa. A preten-
dente: INGRID FERREIRA DEMETRIO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de super mercado, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/08/1995), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ademilson Demetrio dos Santos e de Simone 
Aparecida Ferreira.

O pretendente: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão aj.geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/12/1996), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jose Paulo Dias de Souza e de Ana Maria dos Santos. A 
pretendente: LAIS GOUVEIA ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão técnica saúde 
bucal, nascida em Monteiro, PB, no dia (22/03/1996), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Oliveira Araujo da Silva e de Dilma Gouveia Araujo.

O pretendente: FEROLE DELINOIS, estado civil solteiro, profi ssão administrador em-
presas, nascido em Torbeck- Haiti, no dia (29/08/1984), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Syldieuveu Delinois e de Eliana Jean. A pretendente: VALQUIRIA DE 
SOUZA FERNANDES, estado civil solteira, profi ssão aux.escritorio, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (27/05/1988), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Inda-
lesio Fernandes Neto e de Orosina Belmira de Souza.

O pretendente: ALEXANDRE RODRIGUES ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão auditor de qualidade, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/01/1985), residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Lourival Rodrigues dos Santos e de Eliana 
Rodrigues Alves dos Santos. A pretendente: JULIANA RODRIGUES DA CUNHA, es-
tado civil solteira, profi ssão esteticista, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/10/1991), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luis Cesar da Cunha e de Sueli Ruys 
Rodrigues da Cunha.

O pretendente: EZEQUIEL DA SILVA DIAS, estado civil solteiro, profi ssão fi scal de 
peso, nascido em Recife, PE, no dia (08/03/1990), residente e domiciliado em São Pau-
lo, SP, fi lho de Pedro de Carvalho Dias e de Maria Angelica da Silva. A pretendente: 
AGATHA CRISTIANE GODOY RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nas-
cida em São Paulo, SP, no dia (29/05/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Jose Carlos Rodrigues e de Andreia Paiva de Godoy.

O pretendente: THIAGO STEFFANI BETETTI, estado civil solteiro, profissão enc.
obras, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/11/1983), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Antonio Mario Betetti e de Maria da Paixão Santos Betetti. 
A pretendente: ANA CAROLINA FERREIRA SILVA, estado civil solteira, profissão 
aux.enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/12/1993), residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Cicero Paulo Alves Silva e de Monica Ferreira 
Santana Alves Silva.

O pretendente: LEONARDO SOARES CRUZ, estado civil solteiro, profissão fren-
tista, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/04/1995), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Daniel Ferreira Cruz e de Marta Soares Custodio Cruz. A 
pretendente: DAYANE ALMEIDA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profis-
são recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/07/1994), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Alberto do Nascimento e de Ana Paula da 
Silva Almeida.

O pretendente: RODRIGO MOREIRA NEVES, estado civil solteiro, profi ssão seguran-
ça, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/09/1989), residente e domiciliado em São Pau-
lo, SP, fi lho de Aparecida Moreira Neves. A pretendente: MAYARA DA SILVA SOUZA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (08/03/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valdevino Ramos 
de Souza e de Ozana Luzia da Silva Souza.

O pretendente: MARCO ANTONIO MARQUES CIPRIANO, estado civil divorciado, 
profi ssão eng. mecânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/01/1975), residente e 
domiciliado em Niterói, RJ, fi lho de Antonio Cipriano e de Lucelena Marques Cipriano. 
A pretendente: DENISE SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente social, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (23/09/1977), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Josué da Silva e de Aparecida dos Santos Silva.

O pretendente: JOSÉ ADÃO MAYRINK, estado civil divorciado, profi ssão montador de 
equipamentos hidraulicos, nascido em Muriaé, MG, no dia (07/03/1964), residente e 
domiciliado em Muriaé, MG, fi lho de José Alves Mayrink e de Maria das Dôres Mayrink. 
A pretendente: MARIA DA PENHA MELO DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão 
inspetora de alunos, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/11/1962), residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Severino da Costa e de Geralda Melo 
da Costa.

O pretendente: FRANCISCO REGISLAN COELHO FACUNDES, estado civil solteiro, 
profi ssão montador, nascido em Araripina, PE, no dia (11/06/1988), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Facundes Sobrinho e de Rosa Elvira Coêlho 
Facundes. A pretendente: SHEILA MONTEIRO DE SOUZA, estado civil solteira, profi s-
são do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/02/1998), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Sirleide Monteiro de Souza.

O pretendente: GEILSON DOS SANTOS AUGUSTO, estado civil solteiro, pro-
fissão balconista, nascido em Apucarana, PR, no dia (13/03/1997), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Aparecido Augusto e de Clea dos Santos 
Augusto. A pretendente: CAMILA GUSMÃO DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fissão recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/04/1999), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Márcio Machado da Silva e de Maria Rita 
Almeida Gusmão.

O pretendente: JOÃO CARLOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão enfermeiro, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (21/06/1979), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de João Justino da Silva e de Maria Jose Felix da Silva. A pretendente: ELAINE 
CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (14/11/1981), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Joel Vicente 
da Silva e de Maria de Lourdes Neris da Silva.

O pretendente: WAGNER FRANCISCO DE LÍRIO VITOR, estado civil solteiro, profi ssão 
mecânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/10/1980), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Valter de Lírio Vitor e de Ione Francisco Vitor. A pretenden-
te: ALESSANDRA SAYURI GONÇALVES MIYASHIRO, estado civil solteira, profi ssão 
gerente de negócios, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/08/1983), residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Shinkichi Miyashiro e de Isaura Augusta 
Gonçalves Miyashiro.

O pretendente: WELLINGTON ALVES COSTA, estado civil solteiro, profi ssão motorista 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/01/1980), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de José Claudio Matos Costa e de Ercilia Alves Costa. A pretendente: 
VANESSA GONÇALVES SANTOS, estado civil solteira, profi ssão prendas domésticas, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (01/10/1983), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Alcir Campos dos Santos e de Luciana Gonçalves de Macedo Santos.

O pretendente: MANOEL PEREIRA LEITE, estado civil solteiro, profi ssão mestre de 
obras, nascido em Piancó, PB, no dia (05/12/1973), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de João Pereira da Silva e de Antonia Tolentino Leite. A pretendente: 
MARIA SELMA VAZ, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Fortaleza, 
CE, no dia (27/07/1971), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Maria 
Benedita Vaz.

O pretendente: EDSON DE SOUZA MOURÃO MACÊDO, estado civil solteiro, profi s-
são gerente geral, nascido em Coração de Maria, BA, no dia (05/06/1987), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Antonio dos Santos Macêdo e de Daura de 
Souza Mourão Macêdo. A pretendente: LEILIANE OLIVEIRA SANTOS, estado civil sol-
teira, profi ssão pedagoga, nascida em Jaguaquara, BA, no dia (24/04/1991), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ademir Alves dos Santos e de Francisca de 
Jesus Oliveira.

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: JÔNAS FELIPE FERREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
porteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 27/08/1991, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Felix Gomesda Silva e de Jane Cristina Matias Ferreira da Silva; 
A pretendente: AMANDA SOARES MEDEIROS, nacionalidade brasileira, solteira, aten-
dente, nascida em São Paulo - SP, aos 08/09/1998, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Jose Daniel de Medeiros e de Remi Soares Teixeira Medeiros.

O pretendente: THIAGO PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, atenden-
te, nascido em Marabá - PA, aos 15/11/1996, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de João Pereira Filho e de Maria Alcinia Pereira da Silva; A pretendente: 
KAROLYNE DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de classe, nascida 
em São Paulo - SP, aos 24/08/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jose Alves dos Santos Neto e de Neide Pereira dos Santos.

O pretendente: THIAGO SERAFIM BARBOSA, nacionalidade brasileiro, solteiro, mú-
sico, nascido em São Paulo - SP, aos 04/10/1984, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Adalio Serafi m Barbosa e de Maria Luiza Rodrigues Barbosa; 
A pretendente: LUDMILA BARRETO RODRIGUES, nacionalidade brasileira, solteira, 
vendedora, nascida em Jequié - BA, aos 02/12/1990, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Rodrigues e de Maria do Socorro Barreto Rodrigues.

O pretendente: ANSELMO GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, confe-
rente, nascido em São Paulo - SP, aos 21/09/1990, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Elias Joaquim da Silva e de Selma Gomes da Silva; A pretendente: 
VANESSA CRISTINE TEIXEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de produção, 
nascida em Embu das Artes - SP, aos 02/12/1986, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Claudio Sebastião Teixeira e de Josefa Laurinda Teixeira.

O pretendente: JÔNATHAN ALVES BODOQUE DE MELO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, mecânico, nascido em São Paulo - SP, aos 19/09/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Miguel Bodoque de Melo e de Maria Lucia Alves de 
Freitas; A pretendente: CAROLINE CAMPOS DIAS PEREIRA, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 16/04/1997, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joanito Dias Pereira e de Valterlina de Jesus Campos Pereira.

O pretendente: GUSTAVO GOMES NEVES, nacionalidade brasileiro, solteiro, segurança, 
nascido em São Paulo - SP, aos 23/05/1992, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Ricardo Batista Neves e de Marta Gomes Colares; A pretendente: 
KELLEN SANTOS DINIZ, nacionalidade brasileira, divorciada, vigilante, nascida em 
São Paulo - SP, aos 15/02/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Averaldo Clemente Diniz e de Antonia dos Santos Diniz.

O pretendente: VINICIUS MONTEIRO SANTANA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motoboy, nascido em São Paulo - SP, aos 07/01/1993, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Manoel Santana e de Jucinete Maria Monteiro; 
A pretendente: MILENA SOUZA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em São Roque - SP, aos 26/12/1997, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Silva dos Santos e de Marivalda Nascimento de Souza.

O pretendente: ZENILDO ABADE DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, motorista, 
nascido em Salvador - BA, aos 12/05/1974, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Dilton Abade da Silva e de Judite da Hora da Silva; A pretendente: 
JOICE DE OLIVEIRA GOMES, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em 
Petrolina - PE, aos 31/12/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jorge Gomes de Santana e de Maria Auzinete de Oliveira Gomes.

O pretendente: JONATHAN FRESTTON GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, 
divorciado, vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 25/04/1990, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Josinaldo Cipriano da Silva e de Sandra Cristina 
Gomes; A pretendente: FRANCISCA ELENILSA SANTIAGO CORDEIRO, nacionali-
dade brasileira, solteiro, vendedora, nascida em Piripiri - PI, aos 07/04/1989, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luis Nonato do Nascimento Cordeiro 
e de Maria Lucimar Santiago Cordeiro.

O pretendente: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, ven-
dedor, nascido em São Paulo - SP, aos 06/08/1990, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Ronaldo da Silva e de Eliana de Oliveira Fiais; A preten-
dente: TAIS GOMES BARROS, nacionalidade brasileira, solteira, perfumista, nascida 
em Jandira - SP, aos 19/11/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Regiolandio Evangelista Barros e de Creoneide Maria Gomes de Sena Barros.

O pretendente: FRANCISCO ALEXANDRE DO NASCIMENTO CABRAL, nacionalidade 
brasileiro, divorciado, operador de produção, nascido em Parangaba - CE, aos 30/03/1974, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdemir Vieira Cabral e 
de Maria Lenir do Nascimento Cabral; A pretendente: KÁTIA FRANCISCO TELES, 
nacionalidade brasileira, solteira, de serviços domésticos, nascida em São Paulo - SP, aos 
17/11/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Batista 
Teles e de Ivani Aparecida Francisco Teles.

O pretendente: FRANCINALDO PIRES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de manutenção, nascido em Matões - MA, aos 13/01/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Pereira da Silva e de Maria da Conceição Pires 
de Viveira; A pretendente: FRANCISCA NAIANE BARROSO DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, nascida em Teresina - PI, aos 17/07/1988, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Pereira da Silva e de Rosilda Barroso de Sousa.

O pretendente: RICHARD FIEBIG DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, em-
presário, nascido em São Paulo - SP, aos 14/02/1992, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Almeida dos Santos e de Tatiana Fiebig de Oliveira; A 
pretendente: DÉBORA TEIXEIRA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, recepcio-
nista, nascida em São Paulo - SP, aos 22/04/1994, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Roberto Crisostomo de Souza e de Kelly Christina Teixeira de Souza.

O pretendente: DANILO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
assistente administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 16/05/1995, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ivanildo dos Santos Silva e de Maria das 
Dores da Conceição; A pretendente: ANA CAROLINE LEITE DE JESUS, nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 04/04/1997, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rosa Leite de Jesus.

O pretendente: CLEITON BARBOSA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
atendente, nascido em São Paulo - SP, aos 23/11/1989, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Barbosa da Silva e de Severina Alves da Silva; A 
pretendente: MARIA APARECIDA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, gerente 
comercial, nascida em Umbuzeiro - PB, aos 25/10/1992, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Braziliano da Silva e de Maria Francisca de Sousa.

O pretendente: ROMENIGUI SOARES SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, motoboy, 
nascido em Águas Belas - PE, aos 02/12/1985, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Soares da Silva e de Ana Lúcia Umbelina da Conceição; 
A pretendente: ALESSANDRA ALVES DE SOUZA, nacionalidade brasileira, divor-
ciado, auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 30/01/1992, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Hélio Gabriel de Souza e de Viviana 
dos Santos Alves Souza.

O pretendente: LUIS FERNANDO MORAIS VIEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
montador, nascido em São Paulo - SP, aos 26/06/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Helio José Vieira e de Eliene Marieta Morais Vieira; A 
pretendente: EDVÂNIA CONFESSOR DA COSTA, nacionalidade brasileira, solteira, 
atendente, nascida em Santa Cruz - RN, aos 22/08/1994, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Antonio da Costa e de Maria José Confessor.

O pretendente: FRANCISCO EDIVALDO SOUSA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
técnico de manutenção, nascido em Reriutaba - CE, aos 12/12/1981, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Silva de Sousa e de Antônia Martins 
de Sousa; A pretendente: EDNA AGUIAR DA SILVA BENTO SOUSA, nacionalidade 
brasileira, divorciada, subgerente comercial, nascida em São Paulo - SP, aos 31/01/1981, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Deraldo de Jesus Bento e 
de Adnalda Aguiar da Silva Bento.

O pretendente: FERNANDO OLIVEIRA FERREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motoboy, nascido em São Paulo - SP, aos 15/12/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Amilton Alves Ferreira e de Maria das Neves Oliveira 
Noronha; A pretendente: EVERLI PABLO DE MOURA GONÇALVES DE ALMEIDA, 
nacionalidade brasileira, solteira, garçonete, nascida em São Paulo - SP, aos 07/01/1993, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João de Almeida e de 
Elisabete Lobato de Moura Pinheiro.

O pretendente: JONATHAN ANDRADE NASCIMENTO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, assistente logístico, nascido em São Paulo - SP, aos 11/05/1990, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Oliveira Nascimento e de Sandra 
Claudia de Andrade Nascimento; A pretendente: ANA CAROLINA DE JESUS SOUSA, 
nacionalidade brasileira, solteira, bancária, nascida em São Paulo - SP, aos 30/03/1992, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Pereira de Sousa 
e de Inacia Rosa de Jesus.

O pretendente: JOÃO GABRIEL SANTOS SOUSA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
professor, nascido em São Paulo - SP, aos 06/11/1984, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de André Luis Ferreira de Sousa e de Tereza de Jesus Santos Sousa; 
A pretendente: ELIANA SANTOS PEREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 29/07/1984, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Helio Pereira e de Maria Marlene Santos Pereira.

O pretendente: THIAGO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, operador 
de caixa, nascido em São Paulo - SP, aos 26/06/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edmilson Santos e de Maria Cristina Gonzaga Santos; 
A pretendente: ADRIELI SANTOS SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
administraitvo, nascida em Jequié - BA, aos 29/07/1990, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Almeida Silva e de Neilda Santos Silva.

O pretendente: MARCOS SOARES, nacionalidade brasileiro, solteiro, técnico de en-
fermagem, nascido em São Paulo - SP, aos 20/08/1979, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Antonio Soares e de Edileuza Augusta Soares; A 
pretendente: NATÁLIA CALDEIRA DIAS, nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, 
nascida em São Paulo - SP, aos 25/12/1989, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Elpidio Dias e de Iracema Rodrigues Caldeira.

O pretendente: JOSÉ PEDRO RIBEIRO, nacionalidade brasileiro, viúvo, auxiliar de limpe-
za, nascido em Coroaci - MG, aos 29/06/1950, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José do Carmo Ribeiro e de Geralda Neves da Paixão; A pretendente: 
DIRMA SONIA LÚCIA DA ROCHA, nacionalidade brasileiro, divorciada, de serviços 
domésticos, nascida em Materlândia - MG, aos 31/07/1969, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ismar Cardoso da Rocha e de Creuzontina Lúcia da Rocha.

O pretendente: PAULO ALBERTO BARROSO PEREIRA, nacionalidade brasileiro, 
divorciado, motorista, nascido em Tarumirim - MG, aos 12/11/1966, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Oswaldo Barroso Pereira e de Maria Aparecida de 
Jesus; A pretendente: MAGNA ELIAS, nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, 
nascida em Mendes Pimentel - MG, aos 14/10/1966, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Francisco Dias Filho e de Divina Dias de Almeida.

O pretendente: OSVALDO OLIVEIRA MORAES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 27/12/1961, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos de Oliveira Moraes e de Noemia Garcia Moraes; 
A pretendente: MARIA DO CARMO CIPRIANO, nacionalidade brasileira, divorciada, 
copeira, nascida em Canhotinho - PE, aos 10/11/1970, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Lindalva Cipriano.

O pretendente: ORILDO BASTOS MACHADO JÚNIOR, nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, contador, nascido em São Paulo - SP, aos 13/06/1974, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Orildo Bastos Machado e de Maria Rosa Viana Bastos; A 
pretendente: SIRLEIDE SILVA SANTOS, nacionalidade brasileira, divorciada, de serviços 
domésticos, nascida em Ruy Barbosa - BA, aos 15/07/1975, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Esmeraldo Pereira Santos e de Regina da Silva Santos.

O pretendente: VINDISON ANUNCIAÇÃO MENEZES, nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, bombeiro, nascido em Salvador - BA, aos 15/08/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Roque dos Santos Menezes e de Jucely Anunciação 
Menezes; A pretendente: ELIETE DOS SANTOS SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
promotora de vendas, nascida em São Paulo - SP, aos 05/10/1984, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ademy Primo Piauhy e de Isabel dos Santos Silva.

O pretendente: FABIANO DONISETE ROGÉRIO BUENO, nacionalidade brasileiro, 
divorciado, segurança, nascido em São Paulo - SP, aos 06/07/1975, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Euripedes Bueno e de Esmeralda Rogéria 
Bueno; A pretendente: PAULA RIBEIRO DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Recife - PE, aos 09/02/1992, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Lucinalva Ribeiro da Silva.

O pretendente: LUCÍDIO DA SILVA SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, servente 
de obras, nascido em Barras - PI, aos 03/12/1989, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Domingos Maurício dos Santos e de Maria Oneide Antonia da 
Silva Santos; A pretendente: MONIKA DA SILVA IZIDORO, nacionalidade brasileira, 
divorciada, de serviços domésticos, nascida em São Paulo - SP, aos 09/02/1967, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Dilma da Silva Izidoro.

O pretendente: MATUSALÉM TRISTÃO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, sol-
teiro, assistente administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 19/08/1985, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Ferreira de Oliveira e de 
Teresa Iná Tristão; A pretendente: PAMELA MACEDO OLIAR, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 26/01/1991, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valtemi Euzebio Oliar e de Katia 
Flores Macedo Oliar.

O pretendente: MARCELO BARBOSA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
mecânico, nascido em São Paulo - SP, aos 25/06/1979, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Reginaldo Pereira da Silva e de Janete Barbosa da 
Silva; A pretendente: DEIZE MARIA TAVARES, nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, nascida em Juazeiro do Norte - CE, aos 30/08/1983, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Josefa Vieira Tavares.

O pretendente: GABRIEL APARECIDO SILVESTRE, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
churrasqueiro, nascido em Guarulhos - SP, aos 08/07/1995, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ubirajara Aparecido Silvestre e de Eliana Aparecida 
Gomes Silvestre; A pretendente: REBECA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, atendente, nascida em Salvador - BA, aos 23/04/1996, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marilene Rosa dos Santos.

O pretendente: RAFAEL SANTANA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 27/02/1994, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Santos e de Edite Santana de Jesus; A pretendente: 
ISABELLA CRISTINA MARINHO VIEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, balconista, 
nascida em São Paulo - SP, aos 06/04/1998, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Givanildo Antonio Vieira e de Tatiane Aparecida Marinho Correia.

O pretendente: ALISON VINICIUS RICIATI DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
designer, nascido em São Paulo - SP, aos 18/08/1997, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edinaldo Serafi m da Silva e de Aline Cristiane Riciati; A 
pretendente: ELISA ALMEIDA ALVES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, nascida em São Paulo - SP, aos 03/10/1998, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jose Alves da Silva Filho e de Francisca Josenira de Almeida Costa.

O pretendente: JEFERSON RICARDO PIMENTA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
eletricista, nascido em Guarujá - SP, aos 14/06/1984, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de José Francisco Pimenta e de Maria das Dores Pimenta; A 
pretendente: BÁRBARA APARECIDA SANTOS DINIZ, nacionalidade brasileira, solteira, 
analista fi scal, nascida em São Paulo - SP, aos 23/03/1989, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Roberto Diniz e de Ednalva Nunes dos Santos.

O pretendente: NAILTON RODRIGUES CASTRO, nacionalidade brasileiro, solteiro, piz-
zaiolo, nascido em São Paulo - SP, aos 30/10/1984, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Gerardo de Castro e de Romilda Rodrigues de Oliveira; A 
pretendente: BEATRIZ GONÇALVES FERNANDES, nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 18/05/1996, residente e domiciliada, 
São Paulo - SP, fi lha de Agostinho da Consolação Fernandes e de Maria Helena Fernandes.

O pretendente: JOSIMAR ALVES CAETANO, nacionalidade brasileiro, solteiro, operador 
de mercado, nascido em Pocrane - MG, aos 28/03/1987, residente e domiciliado neste 
disrtito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista Caetano e de Cleonice Alves de Siqueira; 
A pretendente: THAYS DE SOUZA BATISTA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em Caruaru - PE, aos 16/10/1989, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Dorgival Batista e de Janeide de Souza Batista. E
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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        Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DOURIVALDO SOARES, profi ssão: ofi cial de eletrica industrial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Viana, MA, data-nascimento: 11/12/1969, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria José Soares. A pretendente: CELIA 
DO CARMO COSTA, profi ssão: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: São Luis, 
MA, data-nascimento: 15/07/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de João Mariano Costa e de Isabel Pereira.

O pretendente: FELIPE AREDES DE CARVALHO SANTOS, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1989, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juarez Antonio dos Santos e 
de Solange Aredes de Carvalho Santos. A pretendente: MICHELE MARTINS GOMES 
DA SILVA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 14/02/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Edson Manoel Gomes da Silva e de Roselí das Graças Martins Gomes.

O pretendente: ODAIR DE FREITAS, profi ssão: vigilante, estado civil: divorciado, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1972, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eularindo de Freitas e de Nilça Alves Ribeiro Freitas. 
A pretendente: SIMONE FORNELI, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, natura-
lidade: Santo André, SP, data-nascimento: 16/02/1979, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Valdim Forneli e de Cleide Candida Forneli.

O pretendente: SÉRGIO MARQUES DE ABREU, profi ssão: pedreiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Jacaraci, BA, data-nascimento: 30/01/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Marques de Brito e de Geni Lina de Abreu. A 
pretendente: MICHELLE DA SILVA COELHO, profi ssão: administradora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1984, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luciano dos Anjos Coelho e de Maria da 
Silva Coelho.

O pretendente: RODRIGO LEITE DE SANTANA, profi ssão: conferente de expedição, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1990, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nivaldo Leite Ferreira e de 
Elizabete Leite de Santana. A pretendente: DÉBORA CRISTINA RODRIGUES DE 
ALENCAR, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: Ribeirão Pires, 
SP, data-nascimento: 04/05/1989, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de 
Donizetti Praxedes de Alencar e de Celia Rodrigues Madeiro de Alencar.

O pretendente: HORTÊNCIO BALBINO DOS SANTOS, profi ssão: aposentado, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Água Branca, AL, data-nascimento: 10/03/1939, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Balbino José dos Santos e de Ana 
Maria da Conceição. A pretendente: VALDENÔRA VIEIRA MALTA, profi ssão: aposen-
tada, estado civil: solteira, naturalidade: Água Branca, AL, data-nascimento: 28/02/1948, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Artur Gomes Vieira e de 
Carmelita da Conceição.

O pretendente: JOÃO BATISTA DE HOLANDA FILHO, profi ssão: professor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 20/07/1972, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista de Holanda e de Aldenice da 
Silva Holanda. A pretendente: EVELYN PACHECO IKUTAKE, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/01/1993, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ikutake e de Elieci de 
Oliveira Pacheco.

O pretendente: IGOR PEREIRA PRADO, profi ssão: cabeleireiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1997, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moacir Prado e de Maria Ribeiro Pereira 
Prado. A pretendente: LUDIMILA SOUSA DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marco Antonio de Oliveira e de Lilian 
Sousa Sartori.

O pretendente: ANTÔNIO CARLOS PAGADOR, profi ssão: ferroviário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Óleo, SP, data-nascimento: 13/06/1964, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pagador e de Cecilia de Oliveira Pagador. 
A pretendente: SOLANGE GOMES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalida-
de: Manduri, SP, data-nascimento: 28/07/1967, residente e domiciliada neste Distrito, 
Lajeado - São Paulo, SP, fi lha de Pedro Gomes e de Hilda de Moura Palma.

O pretendente: PAULO SÉRGIO SILVA, profi ssão: comerciante, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Ponta Grossa, PR, data-nascimento: 29/08/1968, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Madalena Silva. A pretendente: 
LUCIENE DE MELO PACHECO, profi ssão: aposentada, estado civil: divorciada, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/1963, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nicanor Pacheco e de Tereza de Melo Pacheco.

O pretendente: LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA CARLOS, profi ssão: metalurgico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Givanildo da Silva Carlos e de Elaine 
Barbosa de Oliveira. A pretendente: LETICIA ARAUJO SILVA, profi ssão: recuperadora 
de crédito júnior, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/08/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jozias José 
da Silva e de Josefa Lucia de Araujo Silva.

O pretendente: RONALDO TADEU MORAES DA PAZ, profi ssão: op. de máquina, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/06/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ronaldo Tadeu Goulart da Paz e de 
Maria da Natividade Moraes. A pretendente: BRUNA DE OLIVEIRA SOARES, profi s-
são: op. de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/03/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agnaldo Soa-
res e de Rute Antonio de Oliveira.

O pretendente: THIAGO ESCUDEIRO RODRIGUES, profi ssão: agente de atendimen-
to, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/05/1985, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Odair Rodrigues e de Vera Elena 
Martins Escudeiro Rodrigues. A pretendente: JAQUELINE DOS SANTOS SALVIA-
NO, profi ssão: bancária, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 26/08/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Hildebrando Salviano Junior e de Maria Aparecida dos Santos Salviano.

O pretendente: RAFAEL GOES MESSIAS REINER, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1990, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Neurichardes Silvino Reiner e de Rosangela 
Goes Messias Reiner. A pretendente: NELRANY MOREIRA SILVA, profi ssão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/11/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelton Moreira Silva e de 
Maria das Graças Alves de Oliveira Silva.

O pretendente: LEANDRO LIMA DE OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1985, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gerson Carlos de Oliveira e de Célia Maria 
de Lima Oliveira. A pretendente: ROBERLANDIA CRISTINA SILVA DOS ANJOS, 
profi ssão: fotógrafa, estado civil: divorciada, naturalidade: Caruaru, PE, data-nascimen-
to: 26/03/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto 
Angelo Silva dos Anjos e de Vacilandia Maria Silva dos Anjos.

O pretendente: MARCOS GUSTAVO DA SILVA, profi ssão: expedidor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ouro Fino, MG, data-nascimento: 29/01/1997, residente e do-
miciliado em Ouro Fino, MG, fi lho de Pedro Machado Vaes e de Cleusa Tavares da 
Silva. A pretendente: BRUNA DOURADO SILVA, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 19/05/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ozenilton Soares da Silva e de 
Luzia Martins Dourado.

O pretendente: RAFAEL MARIANO DE SOUZA, profi ssão: auxiliar de expedição, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/12/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dermival Ferreira de Souza e de Niu-
ra Mariano de Souza. A pretendente: PRISCILA RAMOS DE SOUZA, profi ssão: assis-
tente administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: Urucará, AM, data-nascimento: 
13/07/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ailson Silva 
de Souza e de Rosely Ramos de Souza.

O pretendente: GILMAR BORGES DA SILVA, profi ssão: segurança, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Altônia, PR, data-nascimento: 06/08/1980, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arlindo Borges da Silva e de Teresa Ferreira 
Borges. A pretendente: ALITA ALVES DE OLIVEIRA, profi ssão: funcionária pública, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Redenção, PA, data-nascimento: 12/04/1982, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, Lajeado - São Paulo, SP, fi lha de Juraci Alves de 
Oliveira e de Marina Rocha Pinto.

O pretendente: MARCOS DA SILVA SANTOS, profi ssão: op. de máquina injetora, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Malta dos Santos e de Luzia 
de Andrade Silva Santos. A pretendente: CASSIA DE MELO SILVA, profi ssão: téc. 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/09/1992, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Josenaldo de Melo Silva 
e de Berenice de Melo Silva.

O pretendente: LEONARDO DE SOUSA OLIVEIRA, profi ssão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1996, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Antonio de Oliveira e de Maria Ines 
de Sousa Oliveira. A pretendente: BIANCA ALEXANDRE BATISTA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Teixeira, PB, data-nascimento: 25/01/2000, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Nicandio Batista Aires e de 
Ana Sandra Alexandre da Silva.

A pretendente: MELISSANDRA PRATES NASCIMENTO, profi ssão: mecânica, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1993, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Messias do Nascimento e de Sandra 
Prates de Macedo. A pretendente: LIDIANE PINTO MOREIRA, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 05/05/1994, residen-
te e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lindomar Rodrigues Moreira e de 
Liliana de Oliveira Pinto Moreira.

O pretendente: SALATIEL CÉSAR COSTA DOS SANTOS, profi ssão: ajudante, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 19/09/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Otoniel Costa dos Santos e de Be-
tânia César Costa dos Santos. A pretendente: BÁRBARA ALEXANDRE BARBOZA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
06/06/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Vicen-
te Barboza e de Silvana Alexandre Barboza.

O pretendente: JOÃO MENDES JÚNIOR, profi ssão: metalúrgico, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Araguari, MG, data-nascimento: 08/01/1982, residente e domiciliado nesta Capital, 
SP, fi lho de João Mendes dos Santos Filho e de Cerli Rosa Naves Dos Santos. A pretendente: 
CRISTIANE DOS SANTOS SOARES, profi ssão: cabeleireira, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/1985, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Dailton Francisco Soares e de Amalia Maria dos Santos.

O pretendente: ÁLISSON GALDINO DA SILVA, profi ssão: cabelereiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1993, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Galdino da Silva e de Vera 
Ferreira da Silva. A pretendente: DANIELA BENTO DOS SANTOS, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Acopiara, CE, data-nascimento: 03/01/1990, residen-
te e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Torquato dos Santos e 
de Francisca Bento da Silva.

O pretendente: SILOÉ DA SILVA BARROS, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 29/02/1992, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Mário da Silva Barros e de Cecilia Maria da Silva Barros. A preten-
dente: DEBORA FERNANDES DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/08/1991, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Antonio de Souza e de Maria Izabel Fernandes de Souza.

O pretendente: EDUARDO CANDIDO DOS SANTOS JÚNIOR, profi ssão: chef de 
cozinha, estado civil: solteiro, naturalidade: Jacareí, SP, data-nascimento: 12/08/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eduardo Candido dos 
Santos e de Eliana Mara Couto da Cruz. A pretendente: ADRIANA DE SOUSA PAN-
TAS, profi ssão: op. de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 03/11/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jorge Santos de Pantas e de Maria Feitosa de Sousa.

O pretendente: MATHEUS DOS SANTOS ROCHA, profi ssão: técnico em edifi cações, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1995, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de George Cezar Café Rocha e 
de Lilian Veronice dos Santos Rocha. A pretendente: NATHÁLIA LOPES GORI, pro-
fi ssão: técnica em edifi cações, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 18/04/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Sandro Gori e de Léa Aparecida Lopes.

O pretendente: ROMILDO PEDRO GONÇALVES DA SILVA, profi ssão: aux. de 
produção, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/12/1987, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Ivo da 
Silva e de Maria Roseane Gonçalves da Silva. A pretendente: TATIANE SOARES DA 
SILVA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 27/06/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Anibal Pereira da Silva e de Maria do Carmo Soares.

O pretendente: JOÃO PAULO OLIVEIRA CENTO, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1989, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Cento e de Nilza Paula Oliveira 
Cento. A pretendente: THAINÁ CRISTINA SOUZA FERREIRA DE ALMEIDA, pro-
fi ssão: jovem aprendiz, estado civil: solteira, naturalidade: Garça, SP, data-nascimento: 
04/04/1999, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Daniel Aparecido Ferreira 
de Almeida e de Mirian Souza da Silva.

O pretendente: LUIS FELIPE SANTOS NASCIMENTO DO PRADO, profi ssão: au-
xiliar de serviços gerais, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 26/07/1993, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edison 
do Prado e de Weldy Santos do Nascimento. A pretendente: GABRIELA DOS SAN-
TOS CRESPO, profi ssão: vidraceira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 26/05/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Gabriel Crespo de Lima e de Maria Aparecida Monteira dos Santos Crespo.

O pretendente: DENISON DE FREITAS FRANCISCO SALES, profi ssão: auxiliar 
odontológico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/01/1989, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Mauricio Francisco Sales 
e de Simone de Freitas Sales. A pretendente: CAMILA ALVES DOS SANTOS, pro-
fi ssão: analista de impostos júnior, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 01/03/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Arquimedes Alves dos Santos e de Cleuza Queiroz dos Santos.

O pretendente: WALLISON FERREIRA DE BRITO, profi ssão: cobrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1992, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Dantas de Brito e de Aguinalda Ferreira 
de Brito. A pretendente: PRISCILA DE CASSIA MARTINS BORGES, profi ssão: op. 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 
21/07/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Robson Fer-
reira Borges e de Luciana Aparecida Martins.

O pretendente: CASSIO DANTAS DE ARRUDA, profi ssão: encarregado de loja, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1993, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Alcides José Ribeiro de Arruda e de Maria Eliene Dantas. A preten-
dente: ARIANE RAFAELA PEREIRA COSTA LIMA, profi ssão: auxiliar de vendas, estado 
civil: solteira, naturalidade: Nazaré Paulista, SP, data-nascimento: 28/05/1997, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Dias Lima e de Delsinon Pereira Costa.

O pretendente: JONATAS FERNANDES DE SOUZA, profi ssão: cravador de joias, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Antonio de Souza e de Maria 
Izabel Fernandes de Souza. A pretendente: NATALIA FERNANDA DE SOUZA, pro-
fi ssão: trabalhadora rural, estado civil: solteira, naturalidade: Ribeirão Preto, SP, data-
-nascimento: 06/11/1998, residente e domiciliada em Santa Rosa de Viterbo, SP, fi lha de 
Marciel Rodrigues de Souza e de Katia Fernanda de Souza.

O pretendente: JAQUES SANTOS LUZ, profi ssão: op. de empilhadeira, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Santo Antonio do Jacinto, MG, data-nascimento: 20/08/1965, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Luz e de Alezina 
Maria Luz. A pretendente: MARIA ELENILZA DA CONCEIÇÃO, profi ssão: farmaceuti-
ca, estado civil: divorciada, naturalidade: Alexandria, RN, data-nascimento: 28/10/1978, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Soares da Silva 
e de Antonia Joana da Conceição.

O pretendente: FELIPE BEZERRA DA SILVA, profi ssão: professor artístico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Bezerra da Silva e de Antonia Lima da Silva. A 
pretendente: LARISSA LOPES DA SILVA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1984, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Honorato Lopes da Silva e de Maria da Conceição Lopes da Silva.

O pretendente: FELIX SOUZA, profi ssão: armador, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Serrinha, BA, data-nascimento: 30/05/1977, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Paulino Souza e de Marivalda Souza. A pretendente: LUCIANE 
SANTOS BITENCUR, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Salvador, 
BA, data-nascimento: 12/08/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Antenilson de Góis Bitencur e de Maria Lúcia Miranda Santos.

O pretendente: JOSÉ CASSIO DA SILVA MACENA, profi ssão: auxiliar de logística, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1992, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Honorato de Macena 
e de Josefa Aparecida da Silva Macena. A pretendente: JAQUELINE DOS SANTOS 
MERENCIO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 24/09/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Clovis João Merencio e de Ana Paula dos Santos Merencio.

O pretendente: WILLIAM RODRIGUES SERRADO, profi ssão: pantografi sta, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/10/1986, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Jane Rodrigues Serrano. A pretendente: ARIANA 
MARIA DE SOUZA, profi ssão: servente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 26/05/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Jenilson de Souza e de Maria Jose Lourdes da Silva.

O pretendente: YURI LUAN DA SILVA AMANCIO, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/11/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Amancio e de Cassiana 
Aline Silva dos Santos. A pretendente: LAIZ LEYNNY ALVES DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Pereira da Silva e 
de Walquiria Alves da Cunha Silva.

O pretendente: ANDRÉ HENRIQUE DE ALCANTARA SILVA, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Jundiaí, SP, data-nascimento: 29/06/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josenildo Avelino da Silva e de 
Maria Antonia de Alcantara. A pretendente: JENIFFER MENDES DE FREITAS, pro-
fi ssão: autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 
28/06/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Char-
rua Rodrigues de Freitas e de Sueli Aparecida de Oliveira Mendes.

O pretendente: LUCIANO SILVA DE AZEVEDO, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ruy Barbosa, BA, data-nascimento: 12/01/1978, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Deli Gonçalves de Azevedo e de Eurides Jesus da Silva. A 
pretendente: ISABEL RAMOS FERREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturali-
dade: Garanhuns, PE, data-nascimento: 23/09/1982, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Amaro Ferreira de Lima e de Iracema Ramos da Silva.

O pretendente: BRUNO HENRIQUE SOUZA ROSA, profi ssão: garçom, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Antonio Rosa e de Eliete Benevides de Sou-
za Lima. A pretendente: ANA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: op. de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/1998, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Herli Cristina Ribeiro da Silva Coutinho.

O pretendente: HELTON JHONES LEITE, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Ribeiro Leite e de Jane do Nascimento. 
A pretendente: ADRIANA RAMOS DA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 16/10/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcia Ramos da Silva.

O pretendente: THOMAS NÃ FERNANDES MASCARENHAS SOUZA, profi s-
são: balconista, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/05/1995, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nancio Nã 
Mascarenhas Souza e de Francisca Francimar Fernandes. A pretendente: BIANCA 
GONÇALVES MUNHOZ, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo, SP, data-nascimento: 24/05/1995, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de 
Sidnei Merlan Munhoz e de Maria Aparecida Rodrigues Gonçalves Munhoz.

O pretendente: ANTONIO MARCOS MOURA DANTAS, profi ssão: encarregado de 
loja, estado civil: solteiro, naturalidade: Monte Santo, BA, data-nascimento: 11/11/1986, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ferreira Dantas e 
de Maria da Silva Moura Dantas. A pretendente: JESSICA JOSEFA DA SILVA ALBU-
QUERQUE, profi ssão: encarregada, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 17/09/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Severino Belo da Silva e de Josefa Noemia da Silva.

O pretendente: JOSÉ GREGORIO FILHO, profi ssão: aposentado, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Solânea, PB, data-nascimento: 05/11/1953, residente e domiciliado nes-
ta Capital, SP, fi lho de José Gregorio de Araújo e de Josefa Barbosa dos Santos. A preten-
dente: MARIA APARECIDA DE AQUINO ALVES, profi ssão: do lar, estado civil: viúva, 
naturalidade: Sertânia, PE, data-nascimento: 02/06/1964, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Rodrigues de Aquino e de Maria Lins de Sobral.

O pretendente: GABRIEL HENRIQUE CRESPO RAMOS, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 02/01/1999, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adriano de Souza Ramos e de 
Gabriela dos Santos Crespo. A pretendente: CAROLINE PEREIRA DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1996, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edileusa Pereira da Silva.

O pretendente: ALISSON RODRIGO DOS SANTOS, profi ssão: manobrista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Florisvaldo Lino dos Santos e de Ana 
Paula de Jesus. A pretendente: MARIELOIZA DOMINGUES, profi ssão: autônoma, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Augusto Domingues e de Maria 
Aparecida de Farias Domingues.

O pretendente: SAMUEL SOUZA DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/10/1970, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Maximiano da Silva e de Genira 
Souza da Silva. A pretendente: SELMA RODRIGUES MOREIRA, profi ssão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1979, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Oswaldo Rodrigues Moreira 
e de Raimunda Jacira Moreira.

O pretendente: THIAGO MESSIAS DA CONCEIÇÃO, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adriano Messias da Conceição e de 
Eliana Campioto da Conceição. A pretendente: NATÁLIA MARTINS GONÇALVES, 
profi ssão: aux. administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Cafelândia, SP, data-
-nascimento: 24/09/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Eder Martins Gonçalves e de Maria Lúcia Ferreira da Silva.

O pretendente: LEANDRO PEREIRA BISPO, profi ssão: operador de loja, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Ubaitaba, BA, data-nascimento: 27/12/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdite Alves Bispo e de Zenilda Pereira Nascimento. A pre-
tendente: PALOMA GIOVANI DE SÁ, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valmir Gomes de Sá e de Silvana Menezes Giovani.

O pretendente: ESDRAS PAULO DE ALMEIDA BENTO, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1995, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Roberto Bento e de Elzení Pereira 
de Almeida. A pretendente: JOYCE BARBOSA DA CRUZ COELHO, profi ssão: estu-
dante, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
17/07/2001, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Josete Mar-
celino Coelho e de Rosemeire Barbosa da Cruz.

O pretendente: JHONATAN BARBOSA DE OLIVEIRA, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/07/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos de Oliveira e de Maria do Socorro Bar-
bosa do Nascimento. A pretendente: JENNIFER ALCANTARA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/05/1996, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Josenildo Souza Silva e de Rosana Alcantara da Silva.

A pretendente: NATALIA SANTOS SOUZA BATISTA, profi ssão: ajudante geral, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/10/1995, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson José de Souza Batista e 
de Fabiola dos Santos. A pretendente: ALINE PORFIRIO DA SILVA, profi ssão: ope-
radora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/01/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Mauro da 
Silva e de Eliana Izaias Porfi rio da Silva.

O pretendente: JOSÉ RAFAEL ALVES NETO, profi ssão: marceneiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Exu, PE, data-nascimento: 08/11/1988, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Manoel Neto e de Lucia Maria Alves de Sena. A pretendente: 
THAYNÁ GONÇALVES DE SOUZA TAVARES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/1997, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arlis Gonçalves Tavares e de Carline Gonçalves de Souza.

O pretendente: GILDO MATIAS, profi ssão: aposentado, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Panelas, PE, data-nascimento: 01/12/1969, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Argemiro Matias e de Iracema Delfi na do Nascimento. A 
pretendente: MARIA APARECIDA MATIAS, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Panelas, PE, data-nascimento: 24/06/1965, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lael Matias e de Helena Maria da Conceição.

O pretendente: ALEX VICTORIO DA SILVA, profi ssão: téc. de áudio, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 13/10/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Domingos da Silva e de Noeli de Oliveira Vic-
torio. A pretendente: TAMIRES LUANA DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1990, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marta Cristina dos Santos.

O pretendente: TIAGO ALBUQUERQUE MARINHO, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1991, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlito de Almeida Marinho e de Isaura Lucia 
Barbosa Albuquerque. A pretendente: LARISSA APARECIDA DE MELO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adriano Aparecido de Melo 
e de Andréia Cristina Francisco de Melo.

O pretendente: EDSON APARECIDO DOS REIS, profi ssão: segurança, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1957, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Amancio dos Reis e de Elza de Souza dos 
Reis. A pretendente: EDIONISIA SOARES DIAS, profi ssão: do lar, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/01/1957, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edmundo Soares Dias e de Maria Alzira Claudio.

O pretendente: RAFAEL DIAS DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1988, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Dias da Silva e de Doraci Ramos Nogueira da Silva. A pre-
tendente: VITÓRIA ORNELAS DE PAULA, profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1991, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eli Trindade de Paula e de Maria Rosangela de Paula.

O pretendente: EDINALDO CIRILO DOS SANTOS, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Penedo, AL, data-nascimento: 28/12/1975, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, fi lho de Alfrêdo Cirilo dos Santos e de Maria Julia dos Santos. 
A pretendente: DIANA AMARO DA SILVA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1976, residente e domiciliada nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elpidio Amaro da Silva e de Lindaura Brasil da Silva.

O pretendente: FÁBIO LUIS SANTANA DE JESUS, profi ssão: marcineiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1977, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Luiz de Jesus e de Edna Severina Santana de Jesus. A 
pretendente: FLAVIA MARIA SEVERINO, profi ssão: cozinheira, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/1977, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Luiz Antonio Severino e de Maria do Livramento Severino.

O pretendente: JOSÉ MARIA FONTINELE DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Caxias, MA, data-nascimento: 31/05/1989, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Conceição Ferreira da Silva e de Maria 
da Paz Fontinele da Cruz. A pretendente: DEBORA SANTOS LOPES, profi ssão: autô-
nomo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Laranjeira Lopes 
e de Vera Lucia Santos Oliveira.

O pretendente: JOÃO CARLOS DA SILVA XAVIER, profi ssão: auxiliar de malharia, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo,, data-nascimento: 18/04/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Carlos Macedo Xavier e de Vilma 
da Silva Xavier. A pretendente: GABRIELLE CAETANO DE SOUZA, profi ssão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
10/03/2000, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Luís Carlos 
de Souza e de Inês Caetano de Souza.

O pretendente: DAVID DOS SANTOS, profi ssão: op. de empilhadeira, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 01/12/1989, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos dos Santos e de Nelma Maria 
dos Santos. A pretendente: FRANCIELLEN TAIANE MORAES DE SOUZA, profi s-
são: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/05/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vilmario Mo-
raes de Souza e de Durcilene Pereira de Sousa.

O pretendente: RODRIGO REIS DOS SANTOS, profi ssão: professor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 12/12/1985, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ariosvaldo Reis dos Santos e de Vera Lúcia 
Santos Oliveira. A pretendente: DEISY CERQUEIRA DE ALMEIDA, profi ssão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Devair Moreira de Almeida 
e de Jucilene Cerqueira do Carmo de Oliveira.

O pretendente: LEANDRO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: recepcionista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Marilena, PR, data-nascimento: 20/11/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Nogueira da Silva e de Ana Pereira Mascena 
Silva. A pretendente: KEITH DE ARAUJO PEREIRA, profi ssão: fi sioterapeuta, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1978, residente e do-
miciliada nesta Capital, SP, fi lha de José Carlos Pereira e de Elizabeth de Araujo Pereira.

O pretendente: EGON KALLEU RODRIGUES GARCIA, profi ssão: assistente técnico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1988, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel dos Santos Garcia e 
de Denise Aparecida Rodrigues da Silva Garcia. A pretendente: LILIAN APARECIDA 
DA SILVA, profi ssão: téc. de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo, SP, data-nascimento: 17/07/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Tarcisio da Silva e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: DANIEL AMARAL FIGUEIREDO, profi ssão: assistente fi nanceiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1993, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Paulo Cesar Figueiredo e de Iara Tatiana do 
Amaral Figueiredo. A pretendente: PALOMA SENA FERREIRA, profi ssão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/12/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Nebson 
Ferreira e de Alesandra da Cunha Sena Ferreira. E
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Quando falamos sobre 

saúde no Brasil, sabemos 

da complexidade e 

gravidade de tema

“A saúde é direito de 
todos e dever do 
Estado, garantido 

mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à 
redução do risco de doença 
e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recu-
peração”, isso está na Cons-
tituição Brasileira aprovada 
em 1988, mais precisamente 
no artigo 196. 

Essa iniciativa propiciou a 
criação do SUS, que garante 
acesso ao atendimento de 
saúde integral para todos os 
brasileiros. Apesar do SUS 
ser um grande avanço quando 
se trata da universalização 
da saúde, ele apresenta 
alguns problemas, como fi -
las intermináveis, falta de 
profi ssionais, uma estrutura 
sucateada, dificuldade de 
marcação de consultas com 
especialistas, quando, por 
vezes, a população chega a 
esperar meses para agendar 
uma consulta ou exame. 

Para tentar “desafogar” a 
procura pelo SUS, uma alter-
nativa que muitos brasileiros 
procuram são os Planos de 
Saúde. Entretanto, essa é 
uma opção inviável para a 
grande maioria da popula-
ção – pouco mais de 20% 
têm acesso aos Planos. De 
2015 até hoje, cerca de 2,6 
milhões de pessoas perde-
ram o convênio médico em 
decorrência do aumento dos 
preços, das altas taxas de 
desemprego e/ou do endivi-
damento familiar. 

E, infelizmente, a diferen-
ça entre o público e privado 
no país ainda é imensa. Por 
outro lado, a natureza dos 
problemas do SUS requer 
não só um volume muito 
considerável de recursos, mas 
também um enorme espaço 
de tempo para que se possa 
alcançar soluções mínimas 

de atendimento à maioria da 
população.

Há um Brasil esquecido, 
com quase 160 milhões de 
brasileiros que não possuem 
Plano de Saúde e têm que 
recorrer SUS. O problema 
não está na qualidade dos 
médicos, mas sim no acesso 
aos profi ssionais que darão 
diagnósticos a tempo ou aos 
hospitais públicos – lotados 
sempre. Sem o plano privado 
e com a demora no atendi-
mento do SUS, as pessoas 
têm se atentando para uma 
terceira opção: os aplicativos 
de saúde. 

Soluções de tecnologia que 
oferecem acesso aos serviços, 
de maneira descomplicada 
e amigável. Tanto o médico 
quanto o paciente são bene-
fi ciados pela praticidade do 
serviço, já que agendamentos 
são feitos em tempo real e 
a busca por um diagnóstico 
acontece de forma automá-
tica, com custos reduzidos 
e meios de pagamento faci-
litados.

As plataformas online não 
geram custos para ninguém e 
as pessoas fi ltram os profi s-
sionais, a localização, o preço 
da consulta de acordo com a 
sua preferência. Este novo 
sistema colaborativo favorece 
os médicos, a população, é 
benéfi co para a economia do 
país, para o governo e para a 
saúde pública. E deve fi car 
lado a lado com os planos 
de saúde, já que plataformas 
online não têm mensalidades 
ou carências. 

Portanto, com a chegada 
dessas novas tecnologias, não 
consigo enxergar um futuro 
para a saúde no Brasil que não 
seja de grande sucesso, onde 
todas essas modalidades, 
públicas ou privadas, poderão 
conviver em harmonia, na 
busca por um objetivo co-
mum: oferecer aos brasileiros 
uma saúde digna, acessível 
a todos.

(*) - É CEO da Vida Class, companhia 
digital, que promove acesso a 

serviços médicos, dentistas, 
exames de imagens e laboratoriais e 

consultas multiprofi ssionais.

Opções tangíveis e 
econômicas para cuidar 

da saúde no Brasil
Vitor Moura (*)
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O pretendente: NICOLAS NASCIMENTO VIEIRA, profi ssão: fotógrafo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Aparecida, SP, data-nascimento: 01/12/1997, residente e 
domiciliado na Vila Ivg, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Aparecido Vieira e de Deise 
Nascimento Vieira. A pretendente: CAROLINA SILVA FARIAS, profi ssão: jornalista, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 
30/06/1996, residente e domiciliada na Vila Ivg, São Paulo, SP, fi lha de Petrônio Barros 
Farias e de Luciene Gomes da Silva Farias.

O pretendente: LUCAS GARCIA RIOS, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1990, residente e domiciliado 
na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Andres Luiz Gaspar Rios e de Rosana Garcia 
Rios. A pretendente: PALOMA DE OLIVEIRA TONIETTI, profi ssão: bancária, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jabaquara, SP, data-nascimento: 11/02/1985, 
residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Amauri Tonietti e de 
Roseli de Oliveira Tonietti.

O pretendente: ALESSANDRO DIMITRI COGLIATTI, profi ssão: analista de TI, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 30/10/1986, residente 
e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Everardo Dinefar Cogliatti Quintana e 
de Aparecida Candida Cogliatti Quintana. A pretendente: AMANDA PENNA RODRIGUES, 
profi ssão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, 
data-nascimento: 02/04/1987, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha 
de Luiz Carlos Vieira Rodrigues e de Cassia Ferreira Penna.

O pretendente: JONATHAN FONSECA DA SILVA, profi ssão: empacotador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 03/06/1985, 
residente e domiciliado na Vila São Nicolau, São Paulo, SP, fi lho de Everaldo Luiz da 
Silva e de Rozilene Guedes Fonseca da Silva. A pretendente: THAIS DE AMORIM, 
profi ssão: caixa, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/08/1988, residente e domiciliada na Vila São Nicolau, São Paulo, SP, fi lha de João 
Bezerra de Amorim e de Jarina Minervina de Amorim.

O pretendente: MICHEL APARECIDO GALLO, profi ssão: torneiro mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
18/03/1994, residente e domiciliado na Vila Graciosa, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos 
Gallo e de Sebastiana Aparecida Borges Gallo. A pretendente: KAROLINE APARECIDA 
DA SILVA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano 
do Sul, SP, data-nascimento: 29/09/1994, residente e domiciliada na Vila Graciosa, São 
Paulo, SP, fi lha de Carlos Antonio da Silva e de Marilene Aparecida de Sousa da Silva.

O pretendente: RODOLFO DA SILVA BEZERRA, profi ssão: coordenador fi scal, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 17/06/1989, 
residente e domiciliado na Vila São Domingos, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Meudes 
Bezerra e de Lindalva Xavier da Silva Bezerra. A pretendente: PATRICIA TENAN DOS 
SANTOS, profi ssão: analista contabil, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, 
SP, data-nascimento: 18/04/1993, residente e domiciliada na Vila São Domingos, São 
Paulo, SP, fi lha de Sergio Rocha dos Santos e de Mirian Tenan.

O pretendente: ALEXANDRE GARÓ MERLI, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1987, residente e domiciliado em 
Osasco, SP, fi lho de Enio Eduardo Merli e de Nelci Aparecida Garó Merli. A pretendente: 
JESSICA CARBONE BIANCASTELLI, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 11/01/1991, residente e domiciliada na Vila 
Ema, São Paulo, SP, fi lha de Valter Biancastelli e de Ada Maria Carbone Biancastelli.

O pretendente: LEONARDO FOGAÇA DE ALMEIDA, profi ssão: administrador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Pari, SP, data-nascimento: 30/04/1992, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Ailton Fogaça de Almeida 
e de Sueli Francisca Silva de Almeida. A pretendente: TALITA DE ABREU LIMA, 
profi ssão: mercadóloga, estado civil: solteira, naturalidade: em Indianópolis, São Paulo, 
SP, data-nascimento: 21/03/1990, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, 
fi lha de Gilvan de Alencar Lima e de Maria José de Abreu Lima.

O pretendente: GABRIEL MONTEIRO STRAUB, profi ssão: analista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 08/10/1988, residente 
e domiciliado no Parque da Mooca, São Paulo, SP, fi lho de Bernardo Straub e de Simone 
Tavares Monteiro Straub. A pretendente: ALINE REGIANE RIBEIRO ALVES, profi ssão: 
analista de sistemas, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, 
data-nascimento: 20/08/1988, residente e domiciliada no Parque da Mooca, São Paulo, 
SP, fi lha de Normando Kleber Xavier Alves e de Marizilda Ribeiro.

O pretendente: CLEILSON GOMES DE SOUZA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Embu das Arte, SP, data-nascimento: 12/06/1982, residente 
e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Santana de 
Souza e de Maria de Lourdes Gomes Souza. A pretendente: JOELSA DOURADO DE 
SOUZA, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: em Ibitiara, BA, data-
nascimento: 25/09/1976, residente e domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, 
fi lha de João Francisco de Souza e de Maria Dalva de Souza.

O pretendente: VINYCIUS PEREIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: assistente fi nanceiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
02/09/1992, residente e domiciliada no Bairro Sítio Pinheirinho, São Paulo, SP, fi lha de 
Alvaro José de Oliveira e de Gislene Pereira de Oliveira. A pretendente: CAROLINE 
LORENZETTI SILVA, profi ssão: securitária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 30/04/1993, residente e domiciliada no 
Sítio Pinheirinho, São Paulo, SP, fi lha de Lucindo Lorenzetti Silva e de Marilda Roselaine 
Silva.

O pretendente: ROGERIO MONTEIRO DE CARVALHO, profi ssão: auxiliar de produção, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
24/07/1972, residente e domiciliado na Vila Zelina, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo 
Monteiro de Carvalho e de Josefa Maria de Carvalho. A pretendente: SANDRA 
MAGGIULLI, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: 
nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 14/03/1971, residente e domiciliada na 
Vila Zelina, São Paulo, SP, fi lha de Dirceu Maggiulli e de Helena Rosa Maggiulli.

O pretendente: MARCELO MAZETIS VIEIRA, profi ssão: consultor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 
14/01/1991, residente e domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de 
Valter Vieira e de Marcia Mazetis Vieira. A pretendente: ALINE DA SILVA COÊLHO, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em Saúde, 
São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1989, residente e domiciliada no Jardim 
Independência, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Lopes Coêlho e de Tereza Alves da Silva.

O pretendente: MAURICIO FEIX VALLETTA, profi ssão: policial civil, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 13/11/1972, residente e 
domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Marco Antonio Aranha Valletta 
e de Gleyde Feix Valletta. A pretendente: TAHIANA FERRAÇO, profi ssão: nutricionista, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Campinas, SP, data-nascimento: 14/06/1983, 
residente e domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lha de Wagner José Artur 
Ferraço e de Rosangela Camargo Tambellini Ferraço.

O pretendente: ROBSON ANDRÉ PEREZ DE CAMARGO, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Suzano, SP, data-nascimento: 24/06/1992, residente e 
domiciliado em Santo André, SP, fi lho de João Aparecido Rorigues de Camargo e de 
Alzira Perez. A pretendente: RENATA VIEIRA DE MOURA, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 07/09/1993, 
residente e domiciliada na Vila Divina Pastora, São Paulo, SP, fi lha de João Pereira de 
Moura e de Rosa Duarte Vieira Moura.

O pretendente: ISAQUE SILVA DE JESUS, profi ssão: técnico de informatica, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Simões Filho, BA, data-nascimento: 10/08/1990, 
residente e domiciliado na Vila Constança, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim de Jesus e 
de Esmeralda Conceição da Silva. A pretendente: MAIQUELE SIRLEI DOS SANTOS, 
profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: em Camaçari, BA, data-
nascimento: 06/02/1990, residente e domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, 
fi lha de Adailton Fernandes dos Santos e de Eliana Cristina dos Santos.

O pretendente: ADRIANO ANTONIO DA SILVA, profi ssão: educardo físico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 24/02/1984, residente e 
domiciliado no Parque Tomas Saraiva, São Paulo, SP, fi lho de Antonio José da Silva 
e de Severina Patriota da Silva. A pretendente: SANDRA SABO AZENHA, profi ssão: 
assessora técnica pleno, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 28/02/1973, residente e domiciliada no Parque Tomas Saraiva, São Paulo, 
SP, fi lha de Gervasio Domingues Azenha e de Elisabeth Sabo Azenha.

O pretendente: CLÁUDIO DE MACEDO, profi ssão: servidor público, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1972, residente e domiciliado na Vila 
São Domingos, São Paulo, SP, fi lho de Cirilo Faustino de Macedo e de Ana da Silva Macedo. 
A pretendente: MEIRE DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1976, residente e domiciliada na Vila São Domingos, 
São Paulo, SP, fi lha de Laercio Constantino Oliveira e de Janete de Oliveira.

O pretendente: ROBERTO SANTOS RÊGO, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1978, residente e domiciliado 
na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ferreira Rêgo e de Maria Oliveira Santos 
Rêgo. A pretendente: JACQUELINE NATACHI BONFIM MANESCO, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
04/11/1986, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de Marcos 
Antonio Menesco e de Ana Aparecida Lima Bonfi m.

O pretendente: LUCIANO TADEU DOMINICHELLI DOS SANTOS, profi ssão: operador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 28/12/1981, 
residente e domiciliado em Santo André, SP, fi lho de Valdomiro Oliveira dos Santos e 
de Neusa Dominichelli dos Santos. A pretendente: ELIANE CAROLINE DE ALMEIDA, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-
nascimento: 20/02/1984, residente e domiciliada no Parque Residencial Oratório, São 
Paulo, SP, fi lha de Pedro José de Almeida Filho e de Analia Costa Almeida.

O pretendente: FERNANDO MARCELINO ALVES, profi ssão: técnico em eletrônica, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
03/09/1980, residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de José Augusto 
Alves e de Arlete Aparecida de Andrade Alves. A pretendente: SANDRA LUCIENE DA 
SILVA, profi ssão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: em Lagoa da Prata, 
MG, data-nascimento: 11/11/1979, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, 
fi lha de Homero Antônio da Silva e de Angela Maria Cabral da Silva.

O pretendente: LUÍS FELIPE BARBOSA VIEIRA, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Tapes, RS, data-nascimento: 23/01/1987, residente 
e domiciliado no Sítio Pinheirinho, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Luis Alves Vieira e 
de Claunice Barbosa Vieira. A pretendente: NATALLY HELLEN RABELO, profi ssão: 
gestora de RH, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/12/1992, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Jorge da 
Silva Rabelo e de Suely de Souza Rabelo.

O pretendente: ALLYSSON FELIPE BARBOSA PEREIRA, profi ssão: montador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Conselheiro Lafaiete, MG, data-nascimento: 28/06/1986, 
residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Vanete Barbosa Pereira. A 
pretendente: RENATA MARTINS COSLOPO, profi ssão: assistente de projetos, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 27/02/1987, residente e 
domiciliada no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lha de Nilson Coslopo e de Ana 
Lucia Benitez Martins Coslopo.

O pretendente: KEDNY GUSTAVO SOARES DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
27/11/1997, residente e domiciliado na Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lho de Adriano 
Assolari da Silva e de Raquel Soares de Freitas. A pretendente: GIOVANNA REGINA 
GUERINO SILVA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Utinga - Santo André, SP, data-nascimento: 23/03/1997, residente e domiciliada no 
Jardim Vera Cruz, São Paulo, SP, fi lha de Débora Cristina da Silva.

O pretendente: PERCIVAL AMARAL RAMOS JUNIOR, profi ssão: farmacêutico, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/09/1986, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Percival 
Amaral Ramos e de Ivone Matulevicius. A pretendente: MARIA DOS REMÉDIOS 
FEITOSA IBIAPINO, profi ssão: técnica em radiologia, estado civil: solteiro, naturalidade: 
em Picos, PI, data-nascimento: 21/06/1983, residente e domiciliada na Vila Bela, São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis Ibiapino e de Maria do Socorro de Moura Feitosa.

26º Subdistrito - Vila Prudente
Renato Luiz de Paula Sousa Junior - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MATHEUS DEL GRANDI SPONTÃO, estado civil solteiro, profi ssão médico, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 07/01/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Henrique Spontão e de Miriam Del Grandi Spontão. A pretendente: 
VITORIA BENFICA GERONIMO, estado civil solteira, profi ssão designer de interiores, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 13/08/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Elizeu Geronimo e de Agislene Benfi ca Santana Geronimo.

O pretendente: BRUNO AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão analista desenvolver de sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/05/1994, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manacés Ferreira 
dos Santos Filho e de Cleonice Araujo Augusto. A pretendente: ISABELA RIBEIRO DA 
COSTA, estado civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo - SP, no dia 
08/07/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos 
Aurélio Cerqueira da Costa e de Maria Fatima de Jesus Ribeiro.

O pretendente: JONATHAN PINHEIRO DIAS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de departamento pessoal, nascido em Acopiara - CE, no dia 05/11/1994, residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Alexandre Rocha Dias e de Francisca 
Clidismar Pinheiro Dias. A pretendente: BRUNA MOREIRA DE ARAUJO LIMA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de departamento pessoal, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 04/07/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Carlos de Lima e de Railda de Araujo Lima.

O pretendente: WILTON LUCAS RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão fi sioterapeuta, 
nascido em Santo André - SP, no dia 28/08/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Wilton Dario Magalhães Rodrigues e de Silvia Helena Lacerda 
Rodrigues. A pretendente: TALITA RAMALHOSO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/09/1990, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Elizeu Manzano de Oliveira e de 
Ana Regina Ramalhoso de Oliveira.

O pretendente: STÉPHANO LUIZ DE SOUZA BRANDÃO ALBERTO DE MELLO, estado 
civil solteiro, profi ssão projetista mecânico, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/07/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alexandre José Brandão 
Alberto de Mello e de Rosália de Souza Brandão Alberto de Mello. A pretendente: KATIA 
KAROLYNNE DE SOUZA ORTEGA, estado civil solteira, profi ssão analista de marketing, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 26/10/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Valter Ortega Salvador e de Antonia Firmina de Souza Ortega.

O pretendente: RENATHO RICARDO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista de 
manutenção, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/06/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho Jose Raimundo Pereira e de Oleni Ricardo dos Santos 
Pereira. A pretendente: TATIANE DOS SANTOS MOSTARDA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de cobrança, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/08/1992, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Israel Mostarda e de Adriana dos Santos Mostarda.

O pretendente: RUBENS LUIZ DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão gráfi co, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 15/05/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jose Luiz da Silva e de Amenailde Ferreira da Silva. A pretendente: 
DANIELLA APARECIDA COQUEIRO, estado civil solteira, profi ssão instrutora, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 15/08/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Alceu da Silva Coqueiro e de Celia Maria Faustino Coqueiro.

O pretendente: ROWAN OVIDE PAYEN, nacionalidade britanica, estado civil solteiro, profi s-
são gerente de projetos TI, nascido em Rennes, Ille-et-Vilaine, no dia 06/11/1986, residente 
e domiciliado em Reading, Reino Unido, Inglaterra, fi lho de Denis Louis Albert Payen e de 
Marguerite Victoria Payen. A pretendente: MAITÊ ALVES BEZERRA, estado civil solteira, pro-
fi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/11/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero Soares Bezerra e de Regina Aleixo Alves Bezerra

O pretendente: ARMANDO HONORATO DA SILVA LUCAS, estado civil divorciado, 
profi ssão manobrista, nascido em Campina Grande - PB, no dia 15/11/1960, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Arnaldo Honorato Lucas e de Maria 
José da Silva Lucas. A pretendente: INÊS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão técnica 
em farmácia, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/07/1968, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Vicente da Silva e de Rosalina Monteiro da Silva.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Luciana Ribeiro/ANSA

A campanha feita por meio 
de fi nanciamento cole-
tivo na internet por um 

grupo de amigas tem o objetivo 
de combater o assédio sexual 
durante os dias de folia. “Parece 
óbvio. É mais uma frase ou um 
grito de guerra. É a criação de 
um escudo que empodera a 
mulher. Devolve a ela o direito 
ao próprio corpo e o poder de 
fazer com ele o que bem enten-
der”, diz o manifesto do grupo. 

O adereço já chegou a ser 
distribuído em blocos de mais 
de sete cidades, entre elas, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Salvador 
e Recife. Além disso, as meninas 
podiam comprar a tatuagem pela 
internet e ainda fazer doações. 
Os valores variavam de R$ 10 
a R$ 700 e incluiam brindes 
como vidros de glitter, brincos, 
camisetas e óculos de sol. Com 
o dinheiro arrecadado, outras 
tatuagens foram distribuídas 
gratuitamente. Em um vídeo 
divulgado pela internet, as inte-
grantes do grupo explicaram que 
a ideia surgiu no ano passado, 

Carnaval do Brasil foi marcado 
por campanhas contra assédio
A mensagem que parece óbvia está colada no corpo das mulheres brasileiras neste carnaval: “Não é Não”

A medida é mais uma das 
diversas campanhas contra 
assédio sexual que estão sendo 
feitas ao redor do mundo. No 
entanto, depois da #Metoo, as 
mulheres brasileiras criaram 
seu próprio lema. Além das 
tatuagens, existem outras 
ações contra o assédio: a ONU 
Mulheres lançou a campanha 
publicitária #CarnavalElesPo-
rElas, e a Comissão de Defesa 
da Mulher do Rio distribui pelos 
blocos leques escritos “Não 
é não”, com informações dos 
serviços municipais aos quais 
podem recorrer em caso de 
assédio, ou agressão.

“O Carnaval é um momento 
de diversão para todas e todos, 
mas infelizmente a realidade é 
que os espaços ainda não são 
seguros para que as mulheres 
possam se divertir sem medo de 
violência. Para tanto, é preciso 
que os homens abandonem 
comportamentos nocivos que 
perpetuam a violência e isso 
requer que eles respeitem as 
mulheres”, disse Nadine Gas-
man, representante da ONU 
Mulheres no Brasil.

quando 40 mulheres resolveram 
produzir quatro mil tatuagens 
para o carnaval do Rio, depois 
que a designer de moda Aisha 
Jacob, de 27 anos, sofreu um 
assédio em uma roda de samba.

“Ele insistiu três vezes, até 
que enfi ou a mão dentro do 
meu shorts. Eu fi z um escân-
dalo, fi quei com muita raiva. 
Os homens, infelizmente, ainda 
não sabem o valor da palavra 
‘não’. Acham que um ‘não’ 
pode ser um ‘sim’ mascarado. 

E não é nada disso”, explicou 
Jacob. O movimento teve tanto 
apoio que foi montada uma 
campanha maior para 2018. 
Ao todo, R$20.457 mil foram 
arrecadados. “O mais legal foi 
a rede de apoio. Você olhava 
para o lado e via uma menina 
com a tatuagem. Era quase 
como um consentimento de 
que você poderia contar com 
ela para qualquer coisa que 
acontecesse”, acrescenta a 
designer de moda.

Os dias quentes de verão são atrativos para 
curtir a praia ou a piscina e conseguir o desejado 
bronzeado. É preciso, no entanto, ter cuidados 
com o sol para evitar a descamação da pele. A 
dermatologista do Complexo Hospitalar Ed-
mundo Vasconcelos, Marcia Grieco, explica que 
isso acontece sempre que a pele é lesionada.

O dano causado é decorrente de descuidos 
no momento da exposição solar, como reforça 
a especialista. “Quando tomamos sol em horário 
indevido, entre às 10h00 e 16h00, e sem proteção 
adequada, ocorre o que chamamos de queima-
dura solar, ou seja, lesão da epiderme e derme 
pelo calor intenso, seguida das descamações”.

Para quem adora tirar a pele descamada, 
Marcia Grieco faz um alerta, pois esta atitude au-
menta os riscos de infecção. “A pele nunca deve 
ser arrancada, assim como as bolhas também 
não podem ser perfuradas. Estes procedimentos 
aumentam as chances de infecção secundária 
por bactérias, além de ocasionar cicatrizes e 
manchas escuras”, reforça a dermatologista.

Alguns sinais ajudam a detectar a quei-
madura, que é classifi cada em dois estágios: 
superfi cial e avançado. O primeiro apresenta 
vermelhidão, inchaço, dor ou queimação. Já o 
nível mais grave caracteriza-se pelo surgimento 
de bolhas e sintomas de insolação. “Em um 

estágio mais avançado, além das bolhas na pele, 
dores de cabeça, febre, tremores e calafrios e 
desidratação podem surgir, determinando a 
insolação. Neste caso, é necessária a internação 
e uso de medicação”, complementa a médica.

Para aliviar os sintomas, a hidratação é o fator 
principal. Por isso, é importante a ingestão de 
líquido e a aplicação de hidratantes neutros no 
corpo. Adicionada a estas primeiras ações, o uso 
de água termal em compressas e loções calman-
tes de calamina e pasta d’água são recomendados 
também pela dermatologista.

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

Fuja da descamação da pele após exposição ao sol
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