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BOLSAS
O Ibovespa: -0,43% Pontos: 
85.653,01 Máxima de +1,06% 
: 86.931 pontos Mínima de 
-0,43% : 85.653 pontos Volu-
me: 11,05 bilhões Variação em 
2018: 12,11% Variação no mês: 
0,35% Dow Jones: +0,04% Pon-
tos: 24.884,12 Nasdaq: +0,56% 
Pontos: 7.372,01 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2119 Venda: R$ 3,2129 
Variação: -1,07% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,28 Venda: R$ 3,38 
Variação: -1,36% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2240 Venda: R$ 
3,2246 Variação: -1,03% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2130 
Venda: R$ 3,3530 Variação: 
-1,18% - Dólar Futuro (abril) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,55% ao 
ano. - Capital de giro, 9,64% ao ano. 
- Hot money, 1,11% ao mês. - CDI, 
6,64% ao ano. - Over a 6,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.335,20 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +1,16% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 139,700 
Variação: +0,1%.

Cotação: R$ 3,2175 Variação: 
-1,05% - Euro (18h36) Compra: 
US$ 1,2405  Venda: US$ 1,2407  
Variação: +0,59% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,9800 Venda: R$ 
3,9820 Variação: -0,5% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,9470 Ven-
da: R$ 4,1370 Variação: -0,55%.

Futuro: -0,48% Pontos: 86.105 
Máxima (pontos): 87.665 Míni-
ma (pontos): 86.105. Global 40 
Cotação: 877,668 centavos de 
dólar Variação: -0,6%.

“Antigamente, o silêncio 
era dos imbecis; hoje, 
são os melhores que 
emudecem. O grito, a 
ênfase, o gesto, o punho 
cerrado, estão com os 
idiotas de ambos os 
sexos”.
Nelson Rodrigues (1912/1980)
Jornalista brasileiro

todos os recursos cabíveis e 
acusou a primeira e segunda 
instâncias de terem passado 
um julgamento político sobre 
o petista (ABr/AE).

No pedido, Lula preten-
dia evitar sua prisão 
após esgotados na 

segunda instância da Justiça 
Federal os recursos contra 
sua condenação no caso do 
triplex no Guarujá. Dessa ma-
neira, o colegiado confi rmou 
decisão de janeiro proferida 
pelo vice-presidente do STJ, 
ministro Humberto Martins, 
que havia negado liminar 
(decisão provisória) pedida 
no mesmo habeas corpus. 

A decisão do STJ não resulta 
na prisão imediata de Lula, 
que ainda tem um último 
recurso na segunda instância, 
embora se trate de um embar-
go de declaração, tipo de ape-

Por unanimidade, Quinta 
Turma do STJ rejeita habeas 
corpus preventivo de Lula

lação que, em tese, não permite 
a reforma da condenação, mas 
somente o esclarecimento de 
dúvidas na sentença. “No meu 
entendimento não se vislum-
bra a existência de qualquer 
ilegalidade de que o paciente 
venha porventura iniciar o 
cumprimento da pena após o 
esgotamento dos recursos em 
segundo grau”, afi rmou o rela-
tor do habeas corpus, ministro 
Felix Fischer.

O ministro citou diversos 
precedentes do STJ e do 
STF nos quais se permitiu a 
execução provisória de pena 
após condenação em segunda 
instância, mesmo que ainda 
caibam recursos às cortes su-

periores. Presidente da Quinta 
Turma, o ministro Reynaldo 
Soares da Fonseca admitiu que 
o STJ tem sim a prerrogativa de 
suspender a execução de pena, 
mas que isso não poderia ser 
feito em um habeas corpus, mas 
somente em recurso especial, 
impetrado após esgotados os 
recursos em segunda instância.

Os ministros Jorge Mussi, 
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Pa-
ciornik também votaram contra 
o habeas corpus preventivo 
de Lula. O entendimento pre-
valecente foi o de que o STJ 
não poderia suspender uma 
prisão enquanto resta recurso 
pendente de julgamento na 
segunda instância, sob pena de 

Quinta Turma do STJ, que julgou pedido do ex-presidente Lula para evitar prisão após 

condenação em segunda instância.

suprimir instância. A decisão 
evidenciou ser “urgente o STF 
julgar as ações que defendem 
o princípio constitucional da 
presunção de inocência”, afi r-

mou ontem (6) o Partido dos 
Trabalhadores.

Em nota, o PT defendeu que 
ninguém pode ser privado da 
liberdade antes de esgotados 

Restituição do IRPF
A partir das 9 horas de amanhã 

(8), estará disponível para consulta 
o lote multiexercício de restituição 
do IRPF. Neste lote, estão incluídas 
restituições residuais de 2008 
a 2017. O crédito bancário para 
76.644 contribuintes será realizado 
no dia 15, totalizando R$ 170 mi-
lhões. Desse total, R$ 70.531.662,34 
são para contribuintes com priori-
dade no recebimento: 15.365 idosos 
e 1.375 com alguma defi ciência 
física ou mental ou moléstia grave. 

A produção de veículos no 
país aumentou 6,2% em fe-
vereiro na comparação com o 
mesmo mês de 2017, passando 
de 201,1 mil unidades para 
213,5 mil. Comparada à produ-
ção de janeiro, houve queda de 
2,1%. Em janeiro e fevereiro, a 
produção cresceu 15% ante o 
primeiro bimestre do ano ante-
rior. Os dados foram divulgados 
ontem (6), pela Anfavea. “Foi 
um bom fevereiro: passou da 
linha dos 200 mil. Lembrando 
que, em 2016, tivemos oito 
meses abaixo disso e, no ano 
passado, alguns meses. O bi-
mestre também foi positivo, 
quase na média dos últimos 10 
anos”, afi rmou o presidente da 
Anfavea, Antonio Megale.

As vendas aumentaram 
15,7% ante fevereiro do ano 
passado, ao passar de 135,6 mil 
para 156,9 mil veículos vendi-
dos. Na comparação com janei-
ro, entretanto, houve queda de 
13,4%. No primeiro bimestre, 
foram licenciados 338,1 mil 
veículos, o que representa 
aumento de 19,5% em relação 
mesmo período do ano passado. 
“Estamos abaixo da média dos 
últimos 10 anos, mas estamos 
na trajetória de crescimento, o 
que é mais importante” afi rmou 
Megale.

A exportação de veículos 
montados cresceu 42,9% % em 
fevereiro na comparação com 

A produção de veículos 

aumentou 6,2% em fevereiro 

na comparação com o mesmo 

mês de 2017.

Toni Iwobi é imigrante de origem nigeriana.

As eleições legislativas da 
Itália não só marcaram a vitória 
da extrema direita, como tam-
bém entraram para a história 
ao eleger o primeiro senador 
negro do país. Aos 62 anos, Toni 
Iwobi é de origem nigeriana e 
é membro do partido ultracio-
nalista Liga Norte, liderado por 
Matteo Salvini, há mais de duas 
décadas. O empresário do ramo 
de tecnologia da informação é 
vereador na cidade de Spira-
no, na província de Bergamo, 
desde 1993.

“Eu pertenço à pátria, mas 
também aos territórios que me 
elegeram”, ressaltou Iwobi ao 
ser eleito. Responsável pelas 
políticas imigração na Liga, o 
novo senador está entusias-
mado com o resultado das 
eleições, que vieram depois de 

“tantos anos de trabalho”. No 
entanto, sua militância no Liga 
Norte tem sido alvo de polêmica 
e controvérsia na imprensa 
italiana, já que o partido é o 
principal defensor da expulsão 
de todos os imigrantes clandes-
tinos do país.

Questionado se Salvini é ra-
cista, Iwobi respondeu: “Está 
escrito em algum lugar que uma 
pessoa negra não pode votar? 
A Itália é um país democrático 
ou não? Sim, e, portanto, tenho 
o direito de pertencer à área 
política que quero”. Para ele, 
seu partido tem o objetivo de 
proteger os refugiados em si-
tuação regular, principalmente 
pelo alto número de imigrantes 
que há na Lombardia, pois 40% 
deles sofreram os efeitos “mais 
dolorosos da crise” (ANSA).

O ministro da Segurança 
Pública, Raul Jungmann, de-
fendeu ontem (6) o fi m do 
contato direto entre presos e 
visitantes nas penitenciárias. 
Jugmann propôs a construção 
de parlatórios, em que qual-
quer contato com o preso seja 
registrado.

“Vocês já viram em fi lmes: 
tem um vidro, tem um telefone, 
e tudo aquilo que é conversado 
é registrado. Se houver neces-
sidade, requisitam-se ao juiz 
aquelas informações”, disse, 
após participar da abertura 
da 13ª Feira Internacional de 
Segurança, em São Paulo.

Para o ministro, a medida é 
necessária para evitar que os 
chefes do crime organizado 
continuem a agir de dentro 
das cadeias, em uma situação 
que Jungmann chamou iro-
nicamente de “home offi ce” 

Ministro da Segurança 

Pública, Raul Jungmann.

A Receita quer unifi car o PIS 
e a Cofi ns. Ela tem um projeto 
pronto que ainda deverá ser 
aprovado pelo Executivo antes 
de ser encaminhado ao Con-
gresso. A intenção, de acordo 
com o secretário da Receita 
Federal, Jorge Rachid, é simpli-
fi car a tributação. Atualmente, 
as contribuições permitem 
acumulação de crédito de for-
ma diferente. “Se compro um 
refrigerador, ele tem crédito no 
processo produtivo. Se compro 
no escritório, não tem. A ideia 
é que tudo que você comprar 
vai ter crédito. Pagou x esse é 
o valor que vai creditar”, disse. 
“Isso gera litigiosidade grande”, 
pondera.

A unifi cação das duas contri-
buições será feita em etapas. 
Ambas equivalem a quase 4% 
do PIB. O primeiro a ser modi-
fi cado é o PIS, que equivale a 
quase 1% do PIB. “Muda mo-
delo, testa a alíquota. Uma vez 
trabalhado isso, teríamos o se-
gundo movimento de adequar 
a Cofi ns para ser semelhante. 
Neste momento, será possível 
proceder a unifi cação”. Ainda 
não há a previsão de quanto 
tempo seria necessário para a 
unifi cação. O secretário expli-
ca que a alíquota poderá ser 
alterada, mas que não haverá 
aumento de encargos: “Vou 
aumentar a carga? Não. Vamos 
simplifi car o modelo”, garante.

Secretário da Receita Federal, 

Jorge Rachid.
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Temer não vai recorrer
O ministro da Secretaria 

de Governo, Carlos Marun, 
informou ontem (6) que o 
presidente Temer não recor-
rerá da decisão do ministro 
do STF, Luís Roberto Barroso, 
de autorizar a quebra de seu 
sigilo bancário. Marun, no en-
tanto, interpretou a decisão do 
magistrado como abusiva e ab-
surda. “Não obstante o caráter 
evidentemente abusivo dessa 
decisão, o presidente decidiu 
não recorrer dessa decisão e 
mantém, já que não tem nada 
a esconder, a decisão tomada 
de abrir seu sigilo bancário à 
população brasileira através da 
imprensa”, mesmo sem ter sido 
notifi cado ofi cialmente.

O ministro convocou uma 
entrevista coletiva para falar 
da decisão do ministro do Su-
premo, e disse que a decisão 
do presidente de não recorrer 
é para evitar dar “munição à 
hipocrisia dos adversários” 
(ABr).

A Segunda Turma do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
decidiu ontem (6) abrir ação 
penal contra quatro políticos 
do PP que foram investigados 
na Operação Lava Jato e denun-
ciados pela Procuradoria-Geral 
da República (PGR) em 2016, 
pelo suposto recebimento de 
vantagens indevidas no esque-
ma de corrupção da Petrobras. 
De acordo com a acusação, os 
valores eram operacionalizados 
pelo ex-diretor de Abasteci-
mento da Petrobras, Paulo 
Roberto Costa, e pelo doleiro 
Alberto Youssef.

Com a denúncia, os deputa-
dos Luiz Fernando Faria (MG), 
José Otávio Germano (RS), o 
ex-deputado João Pizzolatti 
(SC), além do conselheiro do 
Tribunal de Contas dos muni-
cípios da Bahia e ex-deputado, 
Mario Negromonte, se torna-
ram réus pelos crimes de cor-

José Cruz/ABr
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Jungmann defende fi m do contato 
direto entre presos e visitantes

romper os laços entre o coman-
do do crime, que está dentro 
do sistema prisional, e aqueles 
que estão na rua aterrorizando 
o povo”.

Jungmann também quer difi -
cultar a progressão de regime 
para os condenados por crimes 
hediondos. “Quem cometeu um 
crime hediondo não deve ter 
praticamente nenhum direito 
à progressão de pena. O nosso 
problema não está em penas 
mais longas, está em rever 
alguns regimes de progressão. 
Não é possível que o sujeito 
cometa um crime hediondo, um 
sequestro seguido de morte e, 
em poucos anos, pela progres-
são que aí está, ele esteja na 
rua. Isso é inaceitável”, afi rmou, 
ao citar medidas que considera 
necessárias para combater os 
problemas de segurança públi-
ca no país (ABr).

(escritório em casa). “É uma 
maneira de acabar com esse 
fluxo de informação para 
dentro e para fora. Mas isso 
depende de acordo a ser feito 
e da normatização, para que 
a gente possa defi nitivamente 

Itália elege primeiro 
senador negro do país

Receita tem projeto para 
unifi car PIS e Cofi ns

“Entendo que seria satisfa-
tório, a exemplo do que ocorre 
na Europa, termos poucas 
alíquotas. Acho que temos que 
levar nosso sistema tributário 
para um sistema que o mundo 
conheça. Não posso falar para 
um investidor que quer investir 
no Brasil e me pergunta quanto 
paga de Previdência que isso 
depende do produto”, diz. E 
acrescenta: “Isso é errado”. A 
simplifi cação tributária - com 
a reforma do PIS e da Cofi ns 
- é um dos 15 pontos que o 
governo destacou como prio-
ridade do ponto de vista fi scal 
e econômico, após o adiamento 
da votação da reforma da Pre-
vidência (ABr).

Produção de veículos 
aumentou em fevereiro

janeiro, ao atingir as 66,3 mil 
unidades. “Foi um número ex-
pressivo no mesmo padrão do 
ano passado. Batemos recorde 
histórico para o bimestre com 
um número positivo que mostra 
que a força das exportações vai 
trazer um bom ano. Acordos 
comerciais que estão evoluindo 
estão ajudando a consolidar 
nossas exportações”, ressaltou 
o presidente da Anfavea.

De acordo com a associação, 
o emprego no setor automobi-
lístico teve estabilidade entre 
janeiro e fevereiro, com eleva-
ção de 1,1%, passando de 128,9 
mil postos de trabalho para 
130,4 mil em fevereiro (ABr).

Supremo torna quatro políticos 
do PP réus na Lava Jato

rupção e lavagem de dinheiro.  
No julgamento, por maioria, os 
ministros também rejeitaram a 
denúncia em relação aos depu-
tados do PP Mário Negromonte 
Júnior, Roberto Britto e Arthur 
Lira por falta de indícios.

Durante o julgamento que 
começou em agosto do ano 
passado e foi interrompido por 
pedidos de vista, os advogados 
de defesa dos parlamentares 
negaram recebimento de pro-
pina e afi rmaram que a procu-
radoria não apresentou provas 
contra os políticos (ABr).
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Como identifi car 
meu propósito?

Nos últimos anos os 

gurus da motivação vêm 

instigando milhões de 

espectadores com um 

tema que tem tirado o 

sono de muitos

O formato de sucesso 
definido no passado, 
onde tudo se voltava 

para entrar em uma boa e 
estável empresa, dedicar-se 
a ela a vida toda e por fi m se 
aposentar, já não supre mais 
as expectativas do ser humano 
moderno. A necessidade de 
encontrar um propósito de 
vida, que tenha signifi cado 
e que traga o sentimento de 
realização pessoal, começou 
a bater à porta da sociedade 
atual. Uma vez identifi cado 
que esse é o ponto que traz 
inquietude ao coração huma-
no, surge a grande pergunta. 
Qual o meu propósito?

A identifi cação dessa pai-
xão de vida, àquela coisa que 
responde à pergunta “Por que 
eu existo?”, pode se tornar um 
verdadeiro pesadelo.

A verdade é que pouquíssi-
mas são as pessoas que têm 
essa resposta de forma clara. 
Mas, posso te garantir, uma 
vez identifi cado, o brilho da 
vida recebe uma intensida-
de totalmente diferenciada. 
Para te ajudar nessa jornada 
de identifi car sua paixão, vou 
te dar algumas dicas que vão 
direcioná-lo nessa busca. Além 
de tornar o processo mais rá-
pido, é claro.

O primeiro ponto - não 
se desespere. Quando optei 
por abrir mão da carreira de 
piloto de avião, algo que havia 
decidido ainda com quatro 
anos de idade, passei por uma 
grande crise para identifi car 
minha nova paixão. Após tan-
to investimento de tempo e 
dinheiro para me tornar piloto, 
mudar de rota foi uma decisão 
difi cílima e a busca por uma 
nova paixão levou mais de dois 
anos. Só então identifi quei o 
propósito de formar líderes 
de alta performance por meio 
de palestras e treinamentos. O 
grande ponto aqui é tornar essa 
busca algo intencional, algo 
que você refl ete diariamente, 
mas sem fazer disso um peso.

Segundo ponto - responda 
à pergunta: O que eu não gosto 
de fazer? Esse é um excelente 
ponto de partida. Saber o que 
não gosta já traz muita clareza 
e começa a limpar a mesa para 
que você identifi que sua pai-
xão. Um dos erros mais comuns 
é o constante investimento no 
que não se gosta. 

Por exemplo, alguém que 
é formado em direito, que já 

passou num concurso público, 
mesmo que odeie o seu traba-
lho, tem a tendência de conti-
nuar a investir no seu desenvol-
vimento dentro dessa área. E a 
cada curso ou pós-graduação 
que pessoa faz, mais difícil fi ca 
para abrir mão daquilo que ela 
não gosta, afi nal, ela já chegou 
muito longe. Então, identifi que 
e pare de investir naquilo que 
você não gosta.

Terceiro ponto – responda 
as perguntas: Quando você 
entra na internet, o que você 
pesquisa? Que tipo de livro 
você gosta de ler? Que tipo de 
documentário assiste? Você 
se interessa por temas mais 
de exatas ou de humanas? 
Identifi car de forma ampla o 
que você gosta irá afunilar a 
sua busca. Voltando ao meu 
exemplo, mesmo quando eu 
ainda fazia parte do mundo da 
aviação, eu já era apaixonado 
por liderança. Já lia sobre o 
assunto e eventualmente até 
ensinava sobre o tema a pes-
soas interessadas.

Quarto ponto - o que você 
faria até de graça? Se você 
ganhasse na loteria e fosse 
trabalhar só por prazer, o que 
você faria? Nunca me esqueço 
da minha primeira turma como 
instrutor na formação de líde-
res. Após anos de busca, após 
alcançar certifi cações no Brasil 
e no exterior, após investir 
muito tempo e dinheiro em 
capacitação, eu encontrei. 
Lembro-me de chegar em casa 
radiante e compartilhar com 
minha esposa. Encontrei, disse 
a ela. Eu faria isso de graça pelo 
resto da minha vida.

Responda essas questões 
e tenha paciência. Embora 
seja trabalhoso e muitas ve-
zes envolva riscos, posso lhe 
garantir que o risco de fi car 
tudo como está é muito pior. 
Se você gosta de culinária, 
permita-se explorar um pou-
co disso, vá fazer um curso e 
conhecer um pouco mais. Se 
gosta de psicologia, converse 
com psicólogos, conheça essa 
realidade e, quem sabe, faça 
até uma faculdade para pelo 
menos se realizar e aprender 
sobre algo que gosta. 

E se você me permite uma 
última dica, lembre-se que 
nunca é tarde para começar a 
fazer o que se ama. Não importa 
sua idade, não importa quão 
alto você já chegou. A vida é 
uma só, e é melhor que você 
viva seus próximos anos de 
propósito.

(*) - Palestrante com mais de 15 anos 
de experiência em desenvolvimento 

de equipes, especialista em liderança 
e membro licenciado do John 

Maxwell Team – relevante equipe 
de formação de líderes (www.

ricardoresstel.com.br).

Ricardo Resstel (*)
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A América Latina está expondo 
no Japão seus “superalimentos”, 
produtos com um alto valor nutri-
cional, como a quinoa peruana e 
o açaí brasileiro, buscando abrir 
caminho para estes e outros 
produtos no mercado asiático, 
no marco da Foodex 2018, a 
maior feira de alimentação da 
Ásia. A grande feira voltada para 
a alimentação e a gastronomia, 
para a qual são esperados cerca 
de 85 mil visitantes até o seu 
encerramento na sexta-feira (9), 
acolhe na sua 43ª edição 3.466 
empresas de 83 países, entre 
elas, dezenas de companhias de 
11 países latino-americanos.

“O ser humano quer viver 
mais tempo e, sobretudo, viver 
melhor e com maior qualidade de 
vida”, explicou Gustavo Pereda, 
responsável da empresa peruana 
Interamsa Agroindustrial, que se 
dedica a exportar quinoa e chia, 
entre outros grãos, ao Japão. 
A quinoa, um cereal ancestral 

peruano, se transformou em um 
alimento muito demandado entre 
aqueles que não comem carne - 
ou consumem menos - pela sua 
alta dose de proteínas e o seu 
valor nutricional.

Já o Brasil tingiu de roxo seu 
estande da Foodex 2018 com o 
açaí, muito apreciado no país e 
que tem todas as propriedades 
para cair no gosto dos asiáticos. 
Originário de uma palmeira da 
região amazônica, o açaí é uma 
fruta rica em proteínas, fi bras e 
lipídios e que pode ser consumida 
de diversas formas: sucos, doces, 
vitaminas, sorvetes e geleias. Na 
região de origem, a polpa do açaí 
é muito consumida com farinha 
de mandioca ou tapioca.

O açaí também é um ótimo 
energético, sendo que cada 100 
gramas possuem 250 calorias. 
A fruta também é rica nas vita-
minas C, B1 e B2 e possui uma 
boa quantidade de fósforo, ferro 
e cálcio (ABr/EFE).

Casamentos infantis ainda afetam 12 milhões

de meninas por ano.

O Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (Unicef) 
destacou que 25 milhões de 
casamentos infantis foram evi-
tados no ano passado no mundo 
todo. Ele alertou, no entanto, 
que mais de 150 milhões de 
meninas correm o risco de ser 
submetidas a essa prática antes 
de 2030, se o progresso não for 
acelerado em certas regiões. Em 
comunicado, o Unicef destacou 
as “reduções signifi cativas” dos 
casamentos infantis, que ainda 
afetam 12 milhões de meninas 
por ano e foram reduzidos em 
15% na última década.

“Dado o forte impacto que o 
casamento infantil pode pro-
duzir na vida de uma menina, 
recebemos qualquer redução 
como uma boa notícia, mas 
ainda temos um longo cami-
nho a percorrer”, advertiu a 
assessora principal de Gênero 
e Desenvolvimento do Unicef, 
Anju Malhotra. A maior queda 
nas estatísticas do casamento 
infantil foi registrada no sul da 
Ásia na última década, onde, 
segundo o Unicef, “o risco de 
uma menina se casar antes 
de completar os 18 anos foi 
reduzido em mais de uma 
terço, de quase 50% a 30%”.

O Unicef atribui esse resul-
tado ao progresso na Índia, 
especialmente no que diz res-

As duas Coreias concordaram em 
realizar uma cúpula em abril na fron-
teira e estabelecer uma linha direta de 
comunicação entre seus líderes, anun-
ciou nesta terça-feira (6) o governo 
de Seul. O encontro, que significaria 
a terceira cúpula da história entre as 
duas Coreias, será realizado na aldeia da 
paz de Panmunjeom, na fronteira entre 
os dois países, anunciou durante uma 
entrevista coletiva o chefe do escritório 
presidencial sul-coreano de Segurança 
Nacional, Chung Eui-yong.

O anúncio aconteceu na volta da via-
gem de dois dias de Chung à Coreia do 
Norte, onde esteve como enviado de 
Seul junto a uma delegação que teve um 
encontro com o líder norte-coreano, Kim 

Jong-un. As Coreias concordaram em 
iniciar uma linha direta de comunicação 
entre seus dois líderes “para permitir 
um diálogo estreito e o rebaixamento 
das tensões militares”, detalhou Chung. 

Durante a visita da delegação sul-
-coreana à Coreia do Norte, o regime 
de Pyongyang também reiterou seu 
compromisso de se desfazer de suas 
armas nucleares.

“O Norte expressou claramente seu 
compromisso com a desnuclearização 
da península coreana e disse que não 
teria nenhuma razão para possuir armas 
nucleares se a segurança do seu regime 
for garantida e as ameaças militares 
contra a Coreia do Norte eliminadas”, 
explicou Chung. A Coreia do Norte ex-

pressou sua vontade de dialogar com 
os Estados Unidos e se comprometeu 
a suspender seus testes nucleares e de 
mísseis caso esses contatos se iniciem.

O regime norte-coreano se absteria de 
realizar “provocações armamentísticas 
estratégicas” enquanto se desenvolve 
esse eventual diálogo, disse o enviado 
de Seul ao Norte, em declarações re-
colhidas pela agência local Yonhap. A 
viagem da delação sul-coreana a Pyon-
gyang, a primeira em mais de 10 anos 
de uma representação de alto nível ao 
Norte, respondeu à histórica visita que 
a irmã do líder norte-coreano, Kim Yo-
-jong, realizou em fevereiro a Sul, pela 
ocasião dos Jogos Olímpicos de Inverno 
(ABr/EFE).

Apenas no ano de 2017, mais de 869 mil turistas brasileiros 

visitaram Portugal.

Os dados são do Instituto 
Nacional de Estatística 
de Portugal (INE). O 

pequeno país ao sul da Europa, 
que tem apenas 10,5 milhões 
de habitantes, vem recebendo 
cada vez mais de turistas. Para 
se ter uma ideia, em 2005, foram 
quase 6 milhões de turistas de 
todo o mundo. Em 2017, o valor 
mais do que dobrou, atingindo 
um total de 12,6 milhões de 
turistas estrangeiros.

Os brasileiros vêm acompa-
nhando essa tendência e, cada 
vez mais, visitam a “terrinha”. 
Se em 2005, o número de turis-
tas brasileiros no país foi pouco 
mais de 177 mil, dez anos de-
pois, em 2015, já chegava a 552 
mil, um valor três vezes maior. 
Em 2016, o valor ultrapassou 
os 625 mil turistas brasileiros. 
Os brasileiros estão em quinto 
lugar no ranking de turistas que 
visitam o país.

Em primeiro lugar está o 
Reino Unido, com quase 2 
milhões de turistas em 2017. 
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Número de turistas 
brasileiros em Portugal cresce 
39% e bate recorde em 2017

Apenas no ano de 2017, mais de 869 mil turistas brasileiros visitaram Portugal. Se comparado a 2016, 
que recebeu cerca de 625 mil turistas brasileiros, o aumento foi 39%

em casa. “Além das facilidades 
da língua, aqui nós sentimos 
seguros. Lisboa, por exemplo, é 
uma cidade cheia de opções cul-
turais, shows de música e peças 
de teatro. E o interior do país 
também é lindo, com cidades 
encantadoras para se visitar. 
Um país pequeno, charmoso e 
acolhedor”, ressalta a carioca, 
que não descarta a ideia de se 
mudar para Portugal.

“Tenho uma amiga, aposenta-
da também, que se mudou para 
cá e está feliz da vida. Fugiu da 
violência e da insegurança do 
Rio de Janeiro e está recons-
truindo a vida por aqui”, conta 
Tania. O montante obtido pelo 
setor de hotelaria em Portu-
gal registrou crescimento de 
16,6%, com gastos totais de 
turistas estimados em 3,4 mi-
lhões de euros (considerando 
também os visitantes locais). 
Atualmente as receitas com 
turismo e viagens representam 
10% do PIB do país, que cresceu 
cerca de 2,7%, em 2017 (ABr).

Em seguida, vem a Espanha 
(1,7 milhões); a França e a 
Alemanha ( com pouco mais 
de 1,3 milhões). O Brasil, em 
número de turistas que visita-
ram Portugal, está a frente de 
países como os Estados Unidos 
(685 mil turistas, em 2017) e a 
Itália (543 mil). De acordo com 
informações do site Turismo 

em Portugal, vinculado ao 
Ministério da Economia, o país 
conquistou o prêmio de Melhor 
Destino Turístico do Mundo no 
World Travel Awards 2017.

Para a professora aposentada 
Tania Carvalho, 65 anos, o país 
faz jus ao prêmio. Ela e o marido 
viajam para Portugal todos os 
anos, onde afi rmam se sentir 

Unicef diz que mais de
150 milhões de meninas 

podem se casar antes de 2030

peito à recuperação das estatís-
ticas das meninas que recebem 
educação, aos investimentos 
do governo e às mensagens 
espalhadas sobre a ilegalidade 
do casamento infantil. Na África 
Subsaariana a situação piorou: 
“quase uma em cada três” das 
meninas que se casaram mais 
recentemente vêm de lá. Há 10 
anos, era uma em cada cinco”, 
alertou o Unicef. No Continente 
Africano destaca-se o caso da 
Etiópia, que fi gurava entre os 
cinco países com maior índice 
de casamento infantil da África 
Subsaariana e teve queda de 
um terço na prevalência dessas 
uniões nos últimos 10 anos.

“Para cada casamento infan-
til que é evitado, é oferecida 
a uma menina a oportunidade 
de desenvolver seu potencial”, 
acrescentou Anju. Ela convi-
dou “a redobrar os esforços 
coletivamente, a fi m de pre-
venir que essa horrível prática 
prive de sua infância milhões 
de meninas”. O Unicef estima 
que atualmente cerca de 650 
milhões das mulheres que 
vivem no mundo se casaram 
ainda meninas. Neste con-
texto, a organização ressalta 
que, para eliminar essa prática 
antes de 2030 “é necessário 
acelerar o progresso conside-
ravelmente” (ABr/EFE).

Seul e Pyongyang concordam em realizar 
cúpula em abril

“Superalimentos” latino-americanos 
invadem feira alimentar no Japão

Cursos mal avaliados 
devem ser fechados

A Comissão de Educação e Cul-
tura do Senado aprovou ontem 
(6) o projeto de Fernando Bezer-
ra Coelho (PMDB-PE) que proíbe 
que cursos superiores fechados 
pelo Ministério da Educação re-
tomem as atividades através de 
liminares na Justiça. O relator, 
Cristovam Buarque (PPS-DF),  
considera “vergonhoso e sinal de 
atraso cultural”, o fato de juízes 
desconsiderarem avaliações téc-
nicas do Ministério da Educação, 
liberando cursos com base em 
fi ligranas jurídicas.

“O sistema de avaliações qua-
litativas do MEC ainda é algo 
absolutamente necessário no 
país, protege a sociedade e os 
estudantes, e será por um bom 
tempo. O que vem ocorrendo 
hoje, por causa das liminares, é 
a proliferação de cursos de má 
qualidade sub-júdice, que co-
bram mensalidades de milhares 
de alunos sem a garantia de que 
irão se formar”, protestou.

Cristovam lembrou que no caso 
de defi ciências eventualmente 
identifi cadas nas avaliações do 
MEC, é concedido um prazo de 
readequação para as faculdades. 
Só aí é feita uma reavaliação, que 
pode resultar em desativação 
de algum curso ou habilitação, 
intervenção, suspensão tempo-
rária de prerrogativas ou até o 
descredenciamento. O senador 
ressaltou que, em setembro 
do ano passado, 27 faculdades 
tiveram as atividades parcial-
mente suspensas, por adotarem 
“práticas que não são sérias, 
como a terceirização de cursos 
e o aproveitamento irregular de 
estudos” (Ag.Senado).
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O que a liderança feminina 
pode fazer por sua empresa

A mulher vem cada vez 

mais galgando grandes 

e merecidos espaços no 

mercado de trabalho

Apesar disso, infeliz-
mente sua presença 
em cargos de liderança 

no mundo é de apenas 15%, 
segundo a pesquisa Women 
in the Boardroom – a global 
perspective, realizada pela 
Deloitte. Esse resultado é 
um desperdício. A liderança 
feminina possui característi-
cas particulares, que são de 
grande valia para a gestão das 
empresas moderna. 

Entre elas, estão a fl exibilida-
de, adaptabilidade, inovação, 
empatia, resiliência e criati-
vidade, que até pouco tempo 
atrás eram julgadas secunda-
rias à gestão das organizações, 
mas hoje são consideradas 
extremamente importantes 
para promover mudanças nas 
empresas e para guiar os cola-
boradores nos novos desafi os 
que os tempos atuais exigem.

Tão diferenciada é a li-
derança feminina que pode 
representar mais lucro para a 
empresa. Um estudo da con-
sultoria americana McKinsey 
revelou que ter mulheres em 
cargos de liderança aumenta 
em até 21% as chances de uma 
empresa ter resultados acima 
da média. Algumas caracte-
rísticas que têm como origem 
o papel cultural e tradicional 
da mulher podem explicar a 
conclusão da pesquisa.

Habilidades como a facili-
dade para a criação de equi-

pes unidas e cooperativas, o 
pensamento sistêmico e em 
“redes”, mais atento a fazer 
conexões entre informações 
diferentes e a adaptação a 
mudanças e a novos contextos 
com mais fl exibilidade - pois 
são menos ligadas a paradig-
mas profi ssionais do passado 
e a pensamentos automáticos 
do tipo: “sempre foi assim”-, 
contribuem para a produtivida-
de dos colaboradores e equipe 
como um todo, elevando assim 
os resultados.

Mesmo existindo ainda fa-
tores socioculturais ligados à 
organização do mundo coorpo-
rativo que tradicionalmente e 
por muitos séculos foram mas-
culinos, há uma ocupação cada 
vez maior e signifi cativa da 
força e da liderança feminina. 
Isso representa um movimento 
de mudança irreversível, onde 
homens e mulheres se encon-
tram caminhando juntos.

Cada vez mais a gestão 
de pessoas comprova que é 
por meio da valorização das 
diferenças que se desenvolve 
uma liderança de sucesso. A 
diversidade é complementar 
e não excludente. Respeitando 
as diferenças se promove o 
intercâmbio de ideias e a reali-
zação do trabalho em conjunto, 
aumentando o desempenho 
corporativo, a concretização 
de resultados e a realização 
pessoal e profi ssional.

(*) - É presidente do Instituto 
Eduardo Shinyashiki, mestre 

em Neuropsicologia e Liderança 
Educadora, especialista em 

desenvolvimento das competências 
de liderança organizacional e pessoal 

(www.edushin.com.br).

Eduardo Shinyashiki (*)

A - Saúde e Sucesso
No próximo dia 10 (sábado), a partir das 15h, o missionário japonês Jiro 
Imai,  professor da Happy Science University, em Tóquio, fará uma palestra 
aberta ao público com o título “Mente, Saúde e Sucesso. Mude sua mente 
para melhorar a sua saúde e alcançar o sucesso”. O evento acontece na sede 
da Happy Science, à Rua Domingos de Morais 1154 – Vila Mariana. Imai 
garante que não há nada mais gratifi cante do que descobrir e enfrentar as 
próprias imperfeições, varrendo-as de vez da sua vida. Não se trata apenas 
de felicidade material, mas do prazer obtido da profunda compreensão 
do ser humano e da humanidade. As inscrições devem ser feitas pelo tel. 
(11) 5088-3800 (http://www.happyscience.com.br/).

B - Direito Empresarial 
O Cogea/PUC realiza o primeiro curso de extensão em falência e re-
cuperação de empresas. Objetiva habilitar a compreender o Direito 
Empresarial com ênfase na recuperação de empresas e falências, 
apresentando uma visão moderna, focada nas tendências atuais e ino-
vações legislativas, preparando o profi ssional em direito empresarial 
para enfrentar desde as questões mais simples até as mais complexas 
e todos os seus desdobramentos nos mais variados campos do Direito, 
a fi m de que possa atender, de forma diferenciada, todas as espécies de 
demandas, especialmente nas recuperações empresariais e processos 
de falência. O curso tem início no próximo dia 19. As inscrições estão 
abertas e maiores informações podem ser obtidas pelo site (www.pucsp.
br/cogeae) ou pelo tel. (11) 3124-9600.

C - Principais Cervejarias
A Cervejaria Leopoldina – marca de cervejas especiais da Famiglia 
Valduga – é presença confi rmada na décima edição do maior evento 
cervejeiro da América Latina: o Festival de Cervejas de Blumenau, que 
começa amanhã (7) e vai até sábado. Cervejeiros, especialistas e con-
sumidores poderão degustar mais de 800 rótulos da bebida e aproveitar 
a programação artística e cultural oferecida pelo festival, que reúne as 
principais cervejarias do país e também promove a gastronomia. As 
cervejas da Leopoldina têm como base as principais escolas cervejeiras 
belga, tcheca, americana, inglesa e alemã, cuja tradição nos fermentados 
é mundialmente reconhecida. Mais informações: (www.festivaldacerveja.
com) e (www.famigliavalduga.com.br) 

D - Estudar na Alemanha 
A Alemanha é o país mais atraente na Europa para estudantes estrangei-
ros, apontou a edição 2018 do Study.EU. O ranking, que avalia universi-

dades em 30 países europeus, trouxe Reino Unido e França na segunda 
e terceira posições. Um dos principais atrativos está na oferta de cursos 
de qualidade sem cobrança de mensalidades. E o crescimento do número 
de cursos ministrados em inglês, especialmente na pós-graduação. No 
caso das universidades públicas, para a graduação, exige-se apenas o 
pagamento de uma taxa administrativa semestral, que vai de 100 a 500 
euros, e que inclui os custos com o transporte público. Na pós-graduação, 
a maior parte dos cursos nas instituições públicas também é gratuita. 
Saiba mais no Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmica (DAAD): 
(https://www.daad.org.br/). 

E - Brindes e Promocionais 
No próximo dia 27 (terça-feira), das 10h às 20h, no Hotel Pullman (Rua 
das Olimpíadas, 205), acontece a versão pocket do Brazil Promotion 
Day. Os principais lançamentos e novidades em brindes e produtos pro-
mocionais, além de palestras com grandes nomes do mercado marcam 
o evento. Além das palestras, cerca de 70 expositores apresentarão ao 
público os principais lançamentos e novidades em brindes e produtos 
promocionais, serviços para eventos e soluções para merchandising no 
ponto de venda. O encontro é um aquecimento do que veremos na versão 
nacional da feira, que acontece entre 31 de julho e 2 de agosto. A visitação 
ao Brazil Promotion Day é gratuita e o credenciamento deve ser feito 
antecipadamente no site do evento (www.brazilpromotion.com.br/day).

F - Cervejas Artesanais
O Empório da Cerva, bistrô cervejeiro localizado na divisa dos bairros 
Paraíso e Vila Mariana (Rua Pirapora, 98), passou por reformulação para 
se lançar agora como uma genuína tap house. A partir deste sábado (10), 
o local passará a abrigar o maior tap room (“espaço das torneiras”) da 
região, acomodando dez estações sequenciais de cervejas artesanais, 
em uma câmara fria, com cervejas claras e escuras, compondo um 
mix que vai agradar aos mais diferentes perfi s de consumidores. Para 
apreciar as cervejas do tap room, o cliente poderá optar pela dose half 
pint, 300 ml (a partir de R$ 9) ou pint de 473 ml (a partir de R$ 15). 
Para saber as marcas das cervejas disponíveis semanalmente no tap 
room e estar por dentro das novidades do local,consultar o site (www.
emporiodacerva.com.br). 

G - Dia do Bibliotecário 
O Conselho Regional de Biblioteconomia - 8ª Região -  está promovendo 
palestras em São Paulo, Lorena, Campinas, São Carlos e Ribeirão Preto, 
com objetivo de debater a profi ssão, as perspectivas, os avanços e as 

inovações do mercado. A data também é uma oportunidade para refl etir 
sobre a identidade desses profi ssionais que hoje lidam com os bens mais 
preciosos da atualidade – a informação e o conhecimento. Na prática, o 
bibliotecário pode atuar em qualquer empresa onde a informação seja 
matéria-prima de trabalho como: centros de pesquisa, museus, editoras, 
livrarias, centros culturais, ofi cinas, salas de leitura e de lazer, galerias 
de arte, cinematecas, pinacotecas, videotecas, entre outros. Obtenha 
mais informações no site  (http://www.crb8.org.br/). 

H - Turismo Africano
As inscrições estão abertas para o Africa’s Travel Indaba, evento de 
turismo mais importante do continente africano. Com o slogan Africa’s 
Stories, Your Success (Histórias Africanas, Seu Sucesso), a edição de 
2018 do Africa’s Travel Indaba, evento de turismo mais importante do 
continente africano, acontece entre 8 e 10 de maio, e vai transformar o 
Centro de Convenções Inkosi Albert Luthuli, em Durban, na África do 
Sul, em um hub de atividades. O evento é realizado há 37 anos e atrai 
aproximadamente 7.000 participantes de todo o mundo. Além disso, 
aproximadamente 700 jornalistas de diversos países foram ao evento 
em 2017, contribuindo para elevar a patamares cada vez mais altos a 
imagem do turismo no continente africano. Expositores, compradores 
e mídia estão convidados a se registrar online pelo site (www.indaba-
-southafrica.co.za).

I - Educação e Entretenimento
Criado em julho de 2017, com o objetivo de estimular o desenvolvimento 
infantil por meio de um clube de assinatura de atividades educativas que 
une o mundo online ao offl ine, o PlayKids Explorer completa 7 meses de 
vida com um importante passo para sua expansão global. A empresa, que 
hoje distribui no Brasil mais de 10 mil kits por mês, acaba de anunciar 
sua chegada aos EUA. A partir de agora, os já conhecidos personagens 
Sarah, Mu, Arthur e Moscovis, junto com o Pequeno Explorador, farão 
parte também das histórias e aventuras das famílias americanas. O 
PlayKids Explorer também contará com operação local e time formado 
por educadores e profi ssionais americanos para adaptar os conteúdos 
dos materiais de acordo com as necessidades dos novos consumidores. 
Saib a mais em (https://explorer.playkids.com/).

J - Ato pela Agricultura 
A Secretaria de Agricultura do Estado realiza no próximo dia 19, às 
13h, o “Ato pela Agricultura - Alimento, renda e futuro!”, no Palácio dos 
Bandeirantes. O encontro reune as principais lideranças do agronegócio, 
empresas do setor de insumos e equipamentos, representantes de coo-
perativas e associações de produtores rurais para um balanço das ações 
do Governo do Estado de fomento ao setor agropecuário nos últimos 
anos. Apresentação dos resultados de programas das Coordenadorias e 
departamentos da Secretaria; lançamento de novos programas, publica-
ções e sistemas tecnológicos para desburocratização dos procedimentos; 
assinatura de convênios e instituição de novas legislações de apoio ao 
setor produtivo. Inscrições (eventos@agricultura.sp.gov.br).

A - Saúde e Sucesso
No próximo dia 10 (sábado), a partir das 15h, o missionário japonês Jiro

dades em 30 países europeus, trouxe Reino Unido e França na segunda 
e terceira posições. Um dos principais atrativos está na oferta de cursos 
dequalidadesemcobrançademensalidades Eocrescimentodonúmero

A maior queda de preços foi em João Pessoa (-3,96%). Em 

seguida, vieram Natal (-3,20%) e Campo Grande (-2,98%).

O valor do conjunto de 
alimentos essenciais dos bra-
sileiros baixou, em fevereiro, 
em 13 das 20 capitais onde é 
feita a Pesquisa Nacional da 
Cesta Básica de Alimentos 
pelo Dieese. Nas demais loca-
lidades, houve aumento. O re-
sultado mostra uma situação 
mais vantajosa para o bolso 
dos consumidores, já que em 
janeiro, os preços subiram em 
todas as capitais pesquisadas.

A maior queda de preços 
foi em João Pessoa (-3,96%). 
Em seguida, vieram Natal 
(-3,20%) e Campo Grande 
(-2,98%). Entre as sete ca-
pitais em que a cesta fi cou 
mais cara, os destaques 
foram Belém (3,37%) e 
Fortaleza (2,03%). A cesta 
de preço mais alto foi a do 
Rio de Janeiro (R$ 438,36), 
capital que, em janeiro, tinha 
registrado o segundo maior 
valor, depois de Porto Alegre. 
São Paulo teve em fevereiro 
a segunda cesta mais cara 
(R$ 437,33); Porto Alegre, 
a terceira (R$ 434,50); e a 
quarta, a de Florianópolis 
(R$ 425,05). Em sentido 
oposto, as cestas mais em 
conta foram as de Salvador 
(R$ 336,59) e de Aracaju (R$ 
341,59).

O percentual de famílias com 
algum tipo de dívida chegou a 
61,2% em fevereiro deste ano, 
segundo dados da Pesquisa de 
Endividamento e Inadimplên-
cia do Consumidor (Peic), da 
Confederação Nacional do 
Comércio (CNC),divulgada 
ontem (6). A taxa é levemente 
inferior aos 61,3% de janeiro 
último, mas superior aos 58,7% 
de fevereiro de 2017.

O cartão de crédito foi o 
grande vilão para 77% das 
famílias que se declararam 
endividadas na pesquisa. Na 
sequência, aparecem os carnês 
(16,5%) e o fi nanciamento de 
carro (10,7%). Já o percentual 
de famílias inadimplentes, com 
dívidas ou contas em atraso, 

fi cou em 24,9%. Assim como 
no endividamento, a taxa é le-
vemente menor que a de janeiro 
deste ano (25%), mas superior 
aos 24,1% de fevereiro do ano 
passado.

Já as famílias que não conse-
guirão pagar suas contas che-
gam a 9,7%, levemente acima 
de janeiro (9,5%), mas abaixo 
de fevereiro de 2017 (10,2%).

O tempo médio de atraso para 
o pagamento de dívidas foi de 
64,9 dias em fevereiro de 2018, 
inferior aos 65,7 dias no mesmo 
período do ano passado. Em 
média, o comprometimento 
com as dívidas foi de 6,9 meses, 
sendo que 31,1% das famílias 
possuem dívidas por mais de 
um ano (ABr).

Queda da produção industrial é a maior desde fevereiro de 2016 

e interrompeu sequência de resultados positivos.

A queda registrada foi a 
maior desde fevereiro 
de 2016 e interrompeu 

uma sequência de resultados 
positivos que já somava quatro 
meses. Nesse quadrimestre, o 
crescimento havia sido de 4,3%.

Em relação a janeiro de 2017, 
a produção industrial cresceu 
5,7%. A variação positiva foi a 
nona consecutiva na compa-
ração de um resultado mensal 
com o mesmo mês do ano an-
terior. Nos últimos 12 meses, a 
produção industrial brasileira 
acumula um crescimento de 
2,8%. A queda da indústria 
em relação a dezembro foi 
registrada entre os bens de 
capital (-0,3%), intermediários 
(-2,4%) e de consumo duráveis 
(-7,1%). Os semiduráveis e 
não duráveis tiveram variação 
positiva de 0,5%.

Segundo o IBGE, a queda teve 
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Produção industrial cai 2,4% em 
janeiro, após 4 meses positivos

A produção industrial brasileira caiu 2,4% em janeiro deste ano, na comparação com dezembro. Os 
dados da Pesquisa Industrial Mensal foram divulgados ontem (6), no Rio de Janeiro, pelo IBGE

material plástico (-5,4%) e de 
produtos alimentícios (-1,1%). 
Entre os ramos que mais aumen-
taram a produção, destacam-se 
o de produtos farmoquímicos 
e farmacêuticos (21%), a in-
dústria extrativa (2,2%) e a de 
bebidas (5%).

A comparação do resulta-
do de janeiro de 2018 com o 
mesmo mês de 2017 mostra 
que houve crescimento em 20 
dos 26 ramos. Nesse cenário, a 
indústria de veículos automo-
tores, reboques e carrocerias 
tem posição inversa e passa a 
exercer a principal infl uência 
positiva, com crescimento de 
27,4%. Frente ao primeiro mês 
de 2017, janeiro de 2018 tam-
bém registrou crescimento em 
todas as categorias econômicas. 
A indústria de bens de capital 
cresceu 18,3% e a de bens de 
consumo duráveis, 20% (ABr).

um perfi l generalizado, porque 
além de abranger essas três ca-
tegorias econômicas, também se 
espalhou por 19 dos 24 ramos da 
indústria. A principal infl uência 
negativa no resultado global 

foi verifi cada na indústria de 
veículos automotores, reboques 
e carrocerias (-7,6%). Também 
tiveram peso no resultado os 
setores de metalurgia (-4,1%), 
de produtos de borracha e de 

Dieese mostra queda de preços 
da cesta básica em 13 capitais

No acumulado entre fevereiro 
de 2017 e igual mês deste ano, 
houve queda de preços em 13 
cidades – as mais expressivas 
ocorreram em Manaus (-4,90%), 
Goiânia (-4,25%) e Belém 
(-4,10%). As maiores altas 
abrangem sete capitais, com 
destaque para Recife (3,49%) 
e Rio de Janeiro (3,25%). No 
primeiro bimestre, entretanto, 
todas as cidades tiveram au-
mentos. Entre as que tiveram 
maiores correções estão Forta-
leza (7,63%), Brasília (7,61%) 
e João Pessoa (7,47%). As me-
nores taxas acumuladas foram 
constatadas em Aracaju (0,46%) 

e em Goiânia (0,96%).
O salário mínimo ideal cal-

culado pelo Dieese fi cou em 
R$ 3.682,67, ou 3,86 vezes o 
salário mínimo nacional (R$ 
954,00). O teto é estimado 
com base no maior valor da 
cesta e leva em considera-
ção as necessidades básicas 
(alimentos, moradia, saúde, 
educação, vestuário, higiene, 
transporte, lazer e previdên-
cia) de uma família com quatro 
pessoas. No mês passado, pelo 
cálculo do Dieese, o valor ideal 
seria R$ 3.658,72, ou 3,90 
vezes o salário mínimo de até 
então (R$ 937,00) (ABr).

Dívidas do consumidor em 
fevereiro caem para 61,2% 

Conecta Biblioteca 
prorroga 
inscrições

O Programa Conecta Biblio-
teca continua com inscrições 
abertas até a próxima segunda-
-feira (12). Com os objetivos 
de fortalecer as habilidades 
dos profi ssionais de bibliotecas 
e incentivar o papel desses 
espaços no desenvolvimento 
de comunidades, o programa 
lançou uma convocatória que 
irá selecionar 108 bibliotecas 
públicas no País. 

É o segundo ano consecutivo 
que a ONG Recode e a Caravan 
Studios realizam uma intensa 
articulação para fomentar o 
uso desses espaços públicos, a 
partir de uma escuta qualifi cada 
das demandas da população 
local. Em 2017, o programa 
impactou 79 mil pessoas direta 
e indiretamente nos 86 municí-
pios participantes de 24 Esta-
dos, por meio de 92 bibliotecas 
e 550 jovens voluntários.

A convocatória está aberta a 
bibliotecas públicas estaduais 
ou municipais situadas em 
municípios com até 400 mil 
habitantes, com no mínimo 3 
computadores voltados ao uso 
da comunidade e conectados à 
Internet. Também é necessário 
ter cadastro atualizado junto ao 
sistema nacional de bibliotecas 
públicas e sistemas estaduais. O 
edital completo está disponível 
no site (www.recode.org.br/
convocatoria).
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Reprovação geral: 
o pior congresso

Sempre ouvi as 

pessoas dizerem que as 

casas legislativas vão 

piorando em qualidade 

de seus membros a cada 

eleição

Ouvia isso logo depois 
que deixei os três man-
datos consecutivos de 

vereador em minha cidade, 
mas nunca levei a sério. Não 
há de ver que a sabedoria 
popular mais uma vez provou 
estar certa? No fi nal do ano 
passado, em levantamento 
feito pelo Datafolha (6.12.17), 
verifi cou-se que 60% dos en-
trevistados consideraram ruim 
ou péssima a atual legislatura 
do Congresso Nacional. 

Em setembro de 1993, no 
auge da crise infl acionária alia-
da ao escândalo dos “anões do 
Orçamento” esse percentual 
de rejeição estava em 56%. 
Não só a rejeição subiu, como a 
aprovação caiu para 5%, o pior 
percentual já registrado até 
então. Levemos em conta que 
o levantamento do Datafolha 
foi feito pouco depois que a 
Câmara impediu a tramitação 
da segunda denúncia criminal 
contra o Presidente Temer. Os 
dados nos dão conta que a atual 
legislatura é, na média, a mais 
mal avaliada. 

Por outro lado, foi divulgada 
recentemente uma pesquisa 
pela consultoria Ideia Big 
Data, encomendada pelo Brazil 
Institute/Wilson Center (Esta-
dão 20.01.18), onde 84% das 
pessoas disseram discordar da 
afi rmação de que “o Congresso 
representa o povo brasileiro”. 
Dentre os 137 países avaliados 
no Índice de Competitividade 
Global pelo Fórum Econômico 
Mundial de Davos, o Brasil 
está em último lugar quanto 
à confi abilidade do povo nos 
políticos.

É certo que desde junho 
de 2013 escancarou-se a 
crise de representatividade, 
porém, dez anos antes – em 
1993 - com o escândalo a que 
me referi acima (“anões do 
Orçamento”) essa insatisfação 
já se mostrava evidente. Mas, 
foi com a operação Lava-Jato 
que as entranhas da corrupção 
vieram à tona, mostrando entre 
outras coisas como funciona 
o balcão de negociatas de 
compra e venda de votos, leis 
e medidas provisórias. A cada 
dia, mais envolvidos. Uma 
vergonha nacional!

Lembremos que com a 
Lava-Jato os dois últimos 
presidentes da Câmara estão 

no xadrez. Seus três anteces-
sores respondem à inquéritos 
por suspeita de corrupção e o 
atual presidente é investigado 
no STF. Em situação idêntica 
está o presidente do Senado e 
outros seis que já foram seus 
presidentes. É muito comum 
ouvir pessoas dizendo “esse 
Congresso não me represen-
ta”, ou que “o Temer não me 
representa”. Não é bem assim, 
pois foram votados livremente 
pelos eleitores. 

Então, se existe “pior Con-
gresso”, também há parcela 
de culpa dos eleitores que os 
colocaram lá! É hora de pensar 
nisso! A mesma pesquisa citada 
anteriormente (Ideia Big Data) 
revelou que a maioria da popu-
lação – 79% dos eleitores, não 
se lembra em quem votou na 
última eleição para deputado e 
para senador. Você, caro leitor, 
já fez esse teste? Pergunte a 
dez pessoas em quem elas vo-
taram para deputado na última 
eleição. Você vai se assustar. 
Poucos vão se lembrar! 

Os deputados (federais e es-
taduais), e porque não dizer ve-
readores também, estão muito 
preocupados em homenagens 
ao invés de se debruçarem 
sobre os problemas reais que 
a população vive. Eles usam 
esse expediente – homenagear 
pessoas, entidades, cidades... 
pois isso lhes traz dividendos 
políticos em todos os sentidos. 
Em ano eleitoral, essas home-
nagens aumentam e são muito 
evidentes.

Não podemos dizer que os 
deputados federais, estaduais, 
vereadores, senadores, não 
nos representam. Vivemos sim, 
uma crise de representativi-
dade por culpa dos políticos, 
que se distanciam dos eleitores 
nos três anos e meio em que 
se esquecem das eleições, mas 
temos também que atribuir aos 
eleitores o descaso na hora de 
escolher seus representantes. 
O eleitor vota e depois não 
acompanha o trabalho do seu 
representante.

Os políticos nos represen-
tam sim, não só com base na 
Constituição Federal, mas na 
essência. A casa legislativa, 
seja ela qual for, é o refl exo da 
sociedade. 

Só de quatro em quatro anos 
podemos mudar isso. É agora, 
em outubro. Vamos ver! 

É hora de deixarmos de ter 
o pior Congresso!

(*) - É professor de direito eleitoral na 
Faculdade de Direito da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie campus 
Campinas, onde é diretor do Centro 

de Ciências e Tecnologia.

Gilson Alberto Novaes (*)
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Uma semana após o minis-
tro Raul Jungmann assumir o 
Ministério Extraordinário da 
Segurança Pública, e substituir 
o diretor-geral da Polícia Fede-
ral (PF), o governo federal fez 
novas mudanças na cúpula da 
corporação, trocando cinco dos 
seis diretores do órgão.

Publicadas no Diário Ofi cial 
da União (DOU) de ontem (6), 
as exonerações dos diretores 
executivo, Sandro Avelar; de 
Administração e Logística 
Policial, Alfredo José de Souza 
Junqueira; de Inteligência Po-
licial, Cláudio Ferreira Gomes; 
de Gestão Pessoal, Clyton Eus-
taquio Xavier e de Investigação 
e Combate ao Crime Organiza-
do, Eugenio Coutinho Ricas, 
foram assinadas pelo ministro 
da Casa Civil, Eliseu Padilha. 
Para o lugar dos cinco diretores 
exonerados foram nomeados, 
para os respectivos cargos, 
Silvana Helena Vieira Borges; 
Fabricio Schommer Kerber; 
Umberto Ramos Rodrigues; 
Delano Cerqueira Bunn e Elzio 
Vicente da Silva.

Silvana Helena será a primei-
ra mulher a ocupar a diretoria 
executiva do órgão, podendo 
vir a substituir o diretor-geral 
sempre que este precisar se 
ausentar ou estiver impedido de 
exercer suas atribuições. Além 

disso, no dia a dia, compete 
à diretoria-executiva dirigir, 
planejar, coordenar e avaliar as 
atividades de polícia marítima, 
aeroportuária e de fronteiras, 
segurança privada, controle de 
produtos químicos, controle de 
armas, registro de estrangeiros, 
controle migratório e outras de 
polícia administrativa; prestar 
apoio operacional às atividades-
-fi m da PF; organizar a segu-
rança institucional de grandes 
eventos e a segurança de chefes 
de missões diplomáticas e de 
chefes de Estado, entre outras 
atividades.

Por ora, o único diretor 
nomeado durante a gestão 
do ex-diretor-geral Fernando 
Segovia, a permanecer no car-
go é Amaury Alan Martins de 
Souza Junior, que está à frente 
da Diretoria Técnico Científi ca 
desde novembro de 2017 – 
quando Segovia foi nomeado 
diretor-geral e substituiu toda 
a cúpula do órgão. Na semana 
passada, Segovia foi substituído 
por Rogério Galloro. Após dei-
xar a diretoria-geral, Segovia 
foi nomeado para a função de 
adido policial federal na em-
baixada do Brasil em Roma, na 
Itália, pelo prazo de três anos. 
Sua nomeação foi publicada 
no DOU da última quinta-feira 
(1) (ABr).

Habilitação 
como 
documento de 
identidade

Tramita na Câmara propos-
ta que insere no Código de 
Trânsito Brasileiro decisão do 
Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran), de junho de 2017, 
permitindo que a Carteira 
Nacional de Habilitação seja 
utilizada como documento de 
identifi cação em todo o terri-
tório nacional. Esse uso poderá 
ocorrer ainda que em momento 
posterior à data de validade 
inscrita no documento.

A medida consta no projeto 
do deputado Felipe Bornier 
(Pros-RJ). Segundo ele, a data 
de validade do documento 
refere-se apenas ao prazo de 
vigência do exame de aptidão 
física e mental do condutor do 
veículo automotor. “A decisão 
do Contran resolve controvér-
sia sobre a validade da Carteira 
Nacional de Habilitação como 
documento de identidade, que 
é distinta de sua validade como 
documento comprobatório da 
capacidade de condução de 
veículo automotor”, disse. 

A proposta será analisada, 
em caráter conclusivo, pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça, inclusive quanto ao 
mérito (Ag.Câmara).

A Câmara dos Deputados 
analisa proposta do deputado 
Jean Wyllys (Psol-RJ) que cria 
espaços de vivência específi cos 
para travestis e transexuais 
masculinas ou femininas em 
estabelecimentos penais. O 
projeto insere a medida na 
Lei de Execução Penal. Pelo 
texto, a transferência das tra-
vestis e transexuais para esses 
espaços fi cará condicionada à 
sua expressa manifestação de 
vontade.

“Travestis e transexuais, por 
sua própria condição inerente, 
são vítimas preferenciais de 
toda a sorte de abusos e vio-
lações de direitos individuais 
quando submetidos ao cruel 
sistema prisional brasileiro”, 
justifica Wyllys. Segundo o 
parlamentar, a proposta visa 
garantir a incolumidade física 
e psicológica dessas pessoas.

Travestis são pessoas que 
pertencem ao sexo masculino 

Para o deputado Jean Wyllys, os travestis e transexuais são as 

vítimas preferenciais no sistema prisional brasileiro.

O procedimento foi acerta-
do após a reunião ontem 
(6), promovida pelo 

presidente do Senado, Eunício 
Oliveira, com o intuito de apri-
morar a redação da proposição.

Fraga pretendia ter concluído 
um substitutivo ao projeto e às 
proposições apensadas, para 
votá-lo ainda nesta semana, 
mas as sugestões apresentadas 
por parlamentares e ministros 
das cortes superiores da Justiça 
levaram o deputado a rever 
a redação. O presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, já se 
comprometeu a aprovar regime 
de urgência para votação da 
proposta, que será “escrita a 
várias mãos, será colaborativa”, 
como frisou Eunício Oliveira.

“O projeto não pode ser para 
reconstruir tudo, refazer e 
mexer em todas as leis, senão 
vamos fazer um debate longo 

Presidente do Senado, Eunício Oliveira: “estamos enxugando

o máximo esse projeto para poder fazer com

que ele aconteça de verdade”.
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O professor da Unicamp, 
Diego de Freitas Aranha, 
coordenou uma equipe de 
profi ssionais num teste de 
segurança promovido pelo 
TSE em 2017. A missão deles, 
mostrar possíveis falhas no 
sistema de votação eletrônica 
adotado no Brasil, foi concluí-
da com êxito. O especialista 
foi um dos convidados da 
audiência pública realizada 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado, ontem 
(6), sobre segurança do voto 
eletrônico e implementação 
do voto impresso nas eleições 
gerais de 2018.

“No último dia de testes 
tivemos progressos. Conse-
guimos, por exemplo, alterar 
mensagens de texto exibidas 
ao eleitor na urna para fazer 
propaganda a um certo can-
didato. Também fi zemos pro-
gresso na direção de desviar 
voto de um candidato para 
outro, mas não tivemos tempo 
de testar esse tipo de ataque”, 
explicou. Segundo Diego, a 
equipe dele trabalhou em 
condições piores do que tra-
balhariam verdadeiros frau-
dadores, devido a restrições 
técnicas e de tempo impostas 
pelo tribunal, mas ainda assim 

Professor da Unicamp, Diego de Freitas Aranha.
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Em defesa da criação 
de sistema integrado 
de segurança pública

A questão da segurança pública 
no Brasil passou de preocupante 
para um “verdadeiro estado de 
temor”, afi rmou o senador Tasso 
Jereissati (PSDB-CE) na sessão 
temática de ontem (6). O senador 
foi o autor do pedido de realização 
da sessão que, segundo ele, tinha 
como objetivo possibilitar que 
todos os senadores compreendes-
sem o cenário nacional da segu-
rança pública, as perspectivas de 
controle da violência e as atitudes 
tomadas pelas autoridades fede-
rais em busca de soluções.

“Apesar do enorme desempre-
go, apesar de problemas na saúde, 
apesar de problemas em várias 
áreas, talvez este [a segurança 
pública] seja o maior problema 
nacional. Se nós continuarmos 
nesse nível de violência, nós 
não conseguiremos suplantar 
os outros problemas”, declarou. 
De acordo com Tasso, o Poder 
Legislativo deve ser visto como 
um parceiro fundamental na luta 
contra a violência. 

Ele lembrou que a Câmara e o 
Senado são responsáveis por dar o 
amparo legal para as medidas que 
serão adotadas. Como exemplo, o 
senador apontou a proposta de 
criação de um sistema integrado 
de Segurança Pública.

“Não podemos falar em integra-
ção se nem as policias estaduais 
são integradas. Há uma defasagem 
no nosso sistema de policiamento 
e segurança nos estados, que se-
quer estes são integrados”, disse 
(Ag.Senado).

Integração da Segurança 
Pública deve ser analisada 
com urgência no Senado

A proposta para criar um sistema integrado de Segurança Pública deve ser avaliada pelos deputados, 
em regime de urgência, na próxima semana, já que o relator na Câmara, deputado Alberto Fraga 
(DEM-DF), fará algumas modifi cações no texto que havia redigido

Alberto Fraga explicou que 
o projeto vai regulamentar o 
parágrafo 7º do artigo 144 da 
Constituição, que disciplina a 
organização e o funcionamento 
dos órgãos responsáveis pela 
segurança pública. Em síntese, 
trará diretrizes para o planeja-
mento e a integração entre os 
órgãos de polícia. Estes irão 
abastecer o Ministério da Se-
gurança Pública de informações 
que serão organizadas e sistema-
tizadas para acesso de todos os 
estados. “A recompensa é que 
vai permitir que a informação 
seja compartilhada. Por que o 
projeto não gera despesa? Por-
que, na verdade, as informações, 
os cadastros, já existem. O que 
vai acontecer é que o órgão cen-
tral, o Ministério da Segurança 
Pública, vai exigir que isso seja 
compartilhado por todos”, disse 
Fraga (Ag.Senado).

e não vamos dar as respostas 
que a sociedade espera. Esta-
mos enxugando o máximo esse 
projeto para poder fazer com 
que ele aconteça de verdade. 

A sociedade esta ansiosa e 
nós também estamos ansiosos 
para dar essa resposta para a 
sociedade”, afi rmou Eunício ao 
fi m da reunião.

Unicamp revela falhas de 
segurança nas urnas eletrônica

foi possível explorar pontos 
vulneráveis para adulterar o 
software de votação e entrar 
no ambiente da urna eletrônica.

Segundo o professor da Uni-
camp, o resultado não foi sur-
presa, visto que todo software 
é potencialmente vulnerável. 
Por isso, é importante o regis-
tro físico para que a escolha 
do eleitor seja resguardada 
de outra forma. “Esse é um 
entendimento da comunidade 
técnica internacional e segue a 
experiência de outros países. 
Não há país no mundo que 
tenha migrado para a vota-
ção eletrônica que não use o 

registro físico do voto como 
mecanismo de transparência. 
O registro físico é inegociável. 
É um instrumento básico de 
transparência”, afi rmou.

Professor lembrou que há 
cinco anos participou de testes 
semelhantes feitos pelo TSE. 
E na ocasião a equipe dele 
elaborou um ataque que que-
brava o sigilo dos votos. “De-
monstramos que era possível 
recuperar os votos da urna em 
ordem, sabendo exatamente 
como votaram o primeiro, o 
segundo, o terceiro eleitores 
e assim sucessivamente”, ex-
plicou (Ag.Senado).

Projeto cria espaços específi cos para 
travestis e transexuais em cadeias

na dimensão fi siológica, mas 
que socialmente, nos trajes, 
com mudanças corporais e 
nome social, se apresentam no 
gênero feminino. Por sua vez, 
transexuais são pessoas que 
possuem identidade de gênero 
ou a percepção de si mesmos 

como pertencentes a um sexo/
gênero oposto àquele designa-
do no nascimento. A proposta 
tramita em caráter conclusivo e 
será analisada pelas comissões 
de Direitos Humanos; de Segu-
rança Pública; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Governo substitui cinco 
dos seis diretores da 

Polícia Federal
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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:

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

O pretendente: DANILO SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão securitá-
rio, nascido em Paulo Afonso - BA, no dia (15/12/1987), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ferreira da Silva Filho e de Maria das Gracas 
Santos Silva. A pretendente: RAISSA NATASHA DO CARMO DE CARVALHO, estado 
civil solteira, profi ssão auditora, nascida nesta Capital, Belezinho - SP, no dia (18/12/1987), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Raul do Carmo de 
Carvalho e de Silvana Albertina da Silva Carvalho.

O pretendente: GLAUDISON ALVES RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão autô-
nomo, nascido em Vitoria (Nova Almeida) ES, no dia (05/12/1995), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilmar José Alves e de Marlene Alves Rodrigues. 
A pretendente: THALITA ALVES CARDOSO, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (30/04/1996), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Cardoso Filho e de Ester Alves Cardoso.

O pretendente: JOSÉ EDSON FEITOSA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Onápolis (Distrito Marrocos no Município de Juazeiro do 
Norte) - BA, no dia (12/11/1982), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Raimundo Pereira de Souza e de Cícera Feitosa de Souza. A pretendente: 
JANAINA RAMOS DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão técnica em eletrônica, 
nascida nesta Capital, Aclimação - SP, no dia (10/08/1983), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Ramos de Almeida e de Salvelina 
Ramos de Almeida.

O pretendente: JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em Sapeaçu - BA, no dia (06/07/1984), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Gomes da Silva e de Irene de Siqueira Pereira. A pretendente: 
LUCIMARA REIS DE FREITAS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (24/09/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Jose Francisco Freitas e de Gildete da Silva Reis.

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: EMERSON ALCANTARA DO CARMO, estado civil solteiro, profi ssão 
aj.geral, nascido em Guarulhos, SP, no dia (22/07/1989), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Rubens Barbosa do Carmo e de Maria Irene de Alcantara Barboza do 
Carmo. A pretendente: CAROLINE LISBOA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (28/12/1987), residente e domiciliada em Osasco, SP, 
fi lha de Cecilio Guedes Lisboa e de Maria do Carmo Oliveira Lisboa.

O pretendente: LUCAS BRAZ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/10/1993), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Sebastião Martins dos Santos e de Josefi na Braz Saroa dos Santos. A pre-
tendente: SARAH RODRIGUES FONSECA, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de cobrança, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/05/1993), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Jose Milton da Fonseca e de Elizangela Rodrigues.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi s-
são motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/07/1981), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Manoel José dos Santos e de Aparecida Pereira Mendes. A 
pretendente: IARA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão aux. de limpeza, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (26/02/1967), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Maria José Guerino da Silva.

O pretendente: ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil divorcia-
do, profi ssão autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/06/1979), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Araujo dos Santos e de Maria Lucia 
Henrique de Oliveira. A pretendente: EDJÂNIA ELIAS DOS SANTOS, estado civil 
divorciada, profi ssão aux.limpeza, nascida em Arapiraca, AL, no dia (21/09/1978), re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Manoel Elias dos Santos e de Maria 
Laurindo da Silva.

O pretendente: ISRAEL FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão estampador, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (28/03/1974), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Antonia Ferreira de Carvalho. A pretendente: SARA AMANCIO CLAUDINO, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Campinas, SP, no dia (14/02/1981), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Rodrigues Claudino e de Marlene 
Amancio Claudino.

O pretendente: ROBERT SANTIAGO DA LUZ, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (14/05/1985), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de João Jeronymo Lara da Luz e de Neuza Maria Santiago Lara da Luz. A pre-
tendente: MARIA APARECIDA DE SOUZA LIMA, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em Solidão, PE, no dia (28/02/1991), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de José Rocha de Souza e de Luciene Marinheiro de Lima.

O pretendente: LUCAS PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão caixa posto, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/07/1992), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Marcos Pereira da Silva e de Rosemeire Aparecida Viana da Silva. A preten-
dente: PÂMELA LOPES SILVA, estado civil solteira, profi ssão tec.enfermagem, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (10/05/1991), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Edilson Jose da Silva e de Aldenir Lopes dos Santos.

O pretendente: FERNANDO GONÇALVES MAGALHÃES, estado civil solteiro, profi s-
são motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/10/1985), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Vicente Portilho Magalhães e de Luzia Gonçalves da Silva 
Magalhães. A pretendente: CAMILA FEITOSA PIRES, estado civil solteira, profi ssão 
atendente pleno, nascida em Bom Jesus, PI, no dia (28/03/1994), residente e domici-
liada em São Paulo, SP, fi lha de Asarias Neto de Sousa Pires e de Maria da Conceição 
Leite Feitosa.

O pretendente: PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profi s-
são aux.internação, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/06/1996), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo Ferreira da Silva e de Rosana Cavalcanti 
Alves da Silva. A pretendente: FLAVIA CRISTINA DO NASCIMENTO PEREIRA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/11/1995), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Flavio Pereira e de Cristina Alves 
do Nascimento.

O pretendente: KAYODE EBENEZER AFOLABI, estado civil solteiro, profi ssão confe-
rente, nascido em Ibadan-Nigeria, no dia (20/01/1985), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Nathaniel Oludele e de Florence Olufunnilayo Afolabi. A pretendente: 
THAMIRIS ALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão op.telemarketing, nas-
cida em São Paulo, SP, no dia (10/03/1997), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Vano Lino dos Santos e de Claudia Alves Santos.

O pretendente: VAGNER MARTINS PEREIRA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
marcineiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/02/1996), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Vagner Martins Pereira e de Elisabete Gonçalves da Anunciação. 
A pretendente: SARA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (04/11/1998), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Heleno da Silva Santos e de Maria José dos Santos.

O pretendente: JEFERSON DA SILVA LIMA, estado civil divorciado, profi ssão progra-
mador de CNC, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/07/1978), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Zaqueu Ribeiro de Lima e de Gildete da Silva Lima. A preten-
dente: JESSICA DE CASSIA SOBRINHO, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (25/09/1991), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Isnaldo Leopoldino Sobrinho e de Maria de Fatima da Fonseca Sobrinho.

O pretendente: FERNANDO RODRIGUES MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
montador de móveis, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/03/1991), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Juraci Moreira e de Lucimara Rodrigues Bonifacio 
Moreira. A pretendente: BEATRIZ DE BARROS PANISSA, estado civil solteira, profi s-
são manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/09/1993), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Euripedes Panissa e de Katia Tatajuba de Barros.

O pretendente: CHIDOZIE GIDEON EZENWA, estado civil solteiro, profi ssão comer-
ciante, nascido em Awgu-Nigeria, no dia (15/03/1985), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Ezenwa Camilus e de Anglina Ezenwa. A pretendente: CAROLINE 
DE ALMEIDA FRANCISCO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Pau-
lo, SP, no dia (04/02/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose de 
Deus Francisco e de Valeria Aparecida de Almeida Francisco.

O pretendente: JULIO CESAR DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão op. de 
máquina, nascido em Guarulhos, SP, no dia (04/06/1986), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Aurilio Neves de Souza e de Iraci Ermenegilda de Souza. A 
pretendente: LILIANE FERREIRA BARBOZA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (05/04/1984), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Edimilso Barboza e de Maria Evanice Ferreira Barboza.

O pretendente: PETER ENABUREKHAN, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
eletrico, nascido em Benin City-Nigeria, no dia (10/04/1990), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Lawrence Enaburekhan e de Magreet Enaburekhan. A preten-
dente: STEFANY PEREIRA DE FARIAS, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (14/02/1993), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Valdeci Batista de Farias e de Maria Maia Pereira de Souza.

O pretendente: ADALID MACEDONIO GARCIA, estado civil solteiro, profi ssão profes-
sor de educação física, nascido em Tarija-Cercado-Bolivia, no dia (08/06/1970), resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Alejandro Macedonio Almanci e de Lidia 
Garcia Castellon. A pretendente: ROXANA MARLENNY TICONA MAMANI, estado civil 
solteira, profi ssão contadora, nascida em La Paz-Murillo-Bolivia, no dia (19/09/1972), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Elias Ticona e de Benigna Mamani.

O pretendente: ALEXANDRO BARBOZA, estado civil solteiro, profi ssão montador, 
nascido em Sarandi - Marialva, PR, no dia (27/10/1988), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Creonice Barboza. A pretendente: LARISSA GONÇALVES DE 
OLIVEIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (02/04/1989), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Amauri Celio 
de Souza e de Mirian Gonçalves de Souza.

O pretendente: JOSÉ CARLOS GONÇALVES, estado civil divorciado, profi ssão mo-
toritsa, nascido em Orlândia, SP, no dia (19/10/1964), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Alipio Teodoro Gonçalves e de Iraci Gomes de Oliveira. A pretenden-
te: JAQUELINE SANTOS CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão técnica de radio-
logia, nascida em Ilhéus, BA, no dia (19/02/1985), residente e domiciliada em São Pau-
lo, SP, fi lha de Jorge Wellington Santos Conceição e de Rosa Maria Caetano Santos.

O pretendente: LEANDRO MIRANDA BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão cozi-
nheiro, nascido em Guarulhos, SP, no dia (17/10/1990), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Mariano de Miranda Barbosa e de Olga Barbosa de Miranda. A pre-
tendente: SIMONY DORA BARBOSA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão ven-
dedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/02/1996), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Marcos Manoel dos Santos e de Dagmar Barbosa Ferreira dos Santos.

O pretendente: GLEYBSON JOSÉ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão insta-
lador automotivo, nascido em Recife, PE, no dia (28/04/1988), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Claudecy Geraldina dos Santos. A pretendente: EDILAINE 
DOS SANTOS PEREIRA, estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (08/02/1998), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Jose Divino Pereira e de Maria Jose dos Santos Pereira.

O pretendente: EDINALDO OLIVEIRA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão meta-
lurgico, nascido em Guarulhos, SP, no dia (28/02/2003), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Edivaldo Pereira da Silva e de Maria Aparecida Oliveira da Silva. A 
pretendente: CAROLINE DOS SANTOS LEITÃO, estado civil solteira, profi ssão vende-
dora, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/09/1987), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Matos Leitão e de Antonia Celia dos Santos Leitão.

O pretendente: LUCAS GABRIEL SIMÃO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
aux. geral em confecção, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/07/1996), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sirlei Simão dos Santos. A pretendente: AN-
DREIA BRANCO MARTINS, estado civil viúva, profi ssão camareira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (28/03/1974), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Anto-
nio Jose Monteiro da Silva e de Edina Maria da Silva.

O pretendente: MIKE DA SILVA ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (31/08/1992), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Gerson Gama Araujo e de Maria Aparecida Barbosa da Silva. A pretendente: 
TAMIRES DOS SANTOS NOGUEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (29/09/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Auro Nogueira da Silva e de Maria Nunes do Santos Nogueira da Silva.

O pretendente: ISAÍAS SIQUETTE, estado civil solteiro, profi ssão jardineiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (02/04/1965), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de José Siquette e de Elena da Silva Siquette. A pretendente: ROSANGELA 
SILVA MOREIRA, estado civil divorciada, profi ssão costureira, nascida em Itapeba- 
Joassuba-Ecoporanga, ES, no dia (09/09/1972), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Vitalino Antonio Moreira e de Maria de Lourdes Silva Sousa Mo-
reira.

O pretendente: EDUARDO JOSE CLARINDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
op. de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/04/1997), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Edimilson Clarindo da Silva e de Maria Jose da Silva. A preten-
dente: KARINA OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (22/09/1997), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Jose Jorge da Silva e de Irani Oliveira da Silva.

O pretendente: ELVERSON DE ASSIS GARCIA, estado civil divorciado, profi ssão 
professor, nascido em Guarulhos, SP, no dia (22/10/1964), residente e domiciliado em 
Guarulhos, SP, fi lho de Elcio de Assis Garcia e de Elma da Silva Garcia. A pretendente: 
SONIA MARIA SOARES, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (02/07/1975), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose 
Soares e de Maria Apparecida Frederico Soares.

O pretendente: ROBERTO COELHO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão por-
teiro industrial, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/10/1964), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Elias Coelho de Souza e de Maria Luiza Lopes de 
Souza. A pretendente: LUCIENE MARIA DE MELO, estado civil solteira, profi ssão 
cabeleireira, nascida em Bizerra-Munic.Bom Jardim, PE, no dia (10/02/1973), resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Raimundo José de Melo e de Maria 
Josefa de Lima.

O pretendente: MARCIO ADRIANO BRITTO, estado civil divorciado, profi ssão auxi-
liar de apoio educacional, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/04/1978), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Moyses de Almeida Britto Sobrinho e de 
Creusa de Souza Britto. A pretendente: ANDRESA BIZERRA SILVA, estado civil sol-
teira, profi ssão analista de ouvidoria, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/07/1981), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Artur da Silva e de Doralice 
Bizerra da Silva.

O pretendente: WESLEY TELES PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/02/1989), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Norival Cabral Pereira e de Maria Teles de Siqueira Pereira. A pretendente: 
MAYARA NEVES GUIMARÃES, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em 
Guarulhos, SP, no dia (08/02/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Sergio Ferreira Guimarães e de Gleise Maria Neves Guimarães.

O pretendente: BRUNO LEONARDO ROSA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
desenhista projetista junior, nascido em Guarulhos, SP, no dia (21/07/1988), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Helvecio Rosa da Silva e de Marivone dos 
Santos Silva. A pretendente: VANDA LÚCIA MACÊDO DA SILVA, estado civil soltei-
ra, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/04/1989), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Miguel da Silva e de Josefa 
Macêdo da Silva.

O pretendente: ANDERSON ARGUELO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, pro-
fi ssão ferramenteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/03/1990), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos Antunes do Nascimento e de Rita 
de Cassia Arguelo Nascimento. A pretendente: JOICE DE SOUSA PEREIRA, estado 
civil solteira, profi ssão aux.administrativo, nascida em Moji das Cruzes, SP, no dia 
(25/02/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Wagner Aparecido 
Pereira e de Iracema Viana de Sousa Pereira.

O pretendente: LUCAS TADEU ROCHA MULSA, estado civil divorciado, profi ssão su-
pervisor de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/03/1995), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Deivid da Silva Mulsa e de Katia Cristina da Rocha 
Mulsa. A pretendente: GLEYCE GODOY DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão ope-
radora de caixa, nascida em Major Izidoro, AL, no dia (04/11/1995), residente e domici-
liada em São Paulo, SP, fi lha de Cicero Alves da Silva e de Genice Godoy.

O pretendente: MARCELO MAGALHÃES CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão 
torneiro mecânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/01/1988), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Adir Magalhães Cardoso e de Rosa Soares da Silva. A 
pretendente: JULIANA ROSA LAZARO, estado civil solteira, profi ssão babá, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (29/12/1983), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Samuel Lazaro e de Sueli Rosa da Silva.

O pretendente: FELIPE PINHEIRO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão aux.
expedição, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/10/1992), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Edemir de Oliveira e de Herlania Maria Pinheiro de 
Oliveira. A pretendente: VIVIANE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (05/08/1994), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Genezio Lopes da Silva e de Erenilda Maria da Silva.

O pretendente: LUIZ CARLOS NUNES MARCELINO, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em Itaocara, RJ, no dia (18/01/1996), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Luiz Antonio Marcelino e de Jussiara Gonçalves dos Santos Nunes. 
A pretendente: SÂMELA EMILE DA SILVA SANTOS DE ARAUJO, estado civil solteira, 
profi ssão blogueira, nascida em Vera Cruz, BA, no dia (26/08/1997), residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, fi lha de Euclides Silva de Araujo e de Lucinalva da Silva 
Santos de Araujo.

O pretendente: VINICIUS LEME LUANES, estado civil solteiro, profi ssão assist.admi-
nistrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/04/1981), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos Luanes e de Maria Aparecida Xavier Leme. A preten-
dente: MILENA MURICY PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão assist.administrativo, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (06/02/1987), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Manoel Gregorio Pereira e de Marcia Regina Muricy Pereira.

O pretendente: WELLINGTON SEGUNDO COELHO, estado civil divorciado, profi ssão 
engenheiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/01/1976), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Moacir Segundo Coelho e de Beatriz Segundo Coelho. A preten-
dente: MARCIA DE SOUZA MARTINS, estado civil divorciada, profi ssão , nascida em 
São Paulo, SP, no dia (03/05/1971), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Alves Martins e de Luzia de Souza Martins.

O pretendente: JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO, estado civil viúvo, profi ssão chaveiro, 
nascido em Monteiro, PB, no dia (19/03/1951), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Jose Vieira da Silva e de Maria Simplicio da Silva. A pretendente: CLEIDE 
APARECIDA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão costureira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (12/03/1965), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Jose dos Santos e de Isabel Conceição Santos.

O pretendente: JORGE PAULO ALVES, estado civil solteiro, profi ssão gráfi co, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (05/02/1983), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Jorge da Silva Alves e de Teresinha Bezerra de Barros Alves. A pretendente: 
SIMONE MILITÃO CARDOSO, estado civil divorciada, profi ssão estudante, nascida em 
Guarulhos, SP, no dia (22/03/1984), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Rosivaldo Militão Cardoso e de Nerci Militão Cardoso.

O pretendente: FELIPE DE ARAUJO REZENDE, estado civil solteiro, profi ssão ven-
dedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/01/1993), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo da Silva Rezende e de Valdeni Gomes de Araujo 
Rezende. A pretendente: DENICE BARROS DOS SANTOS, estado civil solteira, pro-
fi ssão recepcionista, nascida em Santo Amaro, SP, no dia (20/09/1994), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Ferreira dos Santos e de Cleonice 
Barros dos Santos.

O pretendente: VANDERLANDO ZANETTI, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (07/02/1971), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Walter Zanetti e de Izabel Maria da Conceição. A pretendente: VANESSA 
IZIDORIO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente social, nascida em Glo-
ria, BA, no dia (20/12/1968), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Izidorio 
Aureliano da Silva e de Olimpia Maria da Silva.

O pretendente: EDEMILSON NOGUEIRA CERQUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
pintor, nascido em Salvador, BA, no dia (25/07/1979), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Edson Conceição Cerqueira e de Maria Anastacia Rodrigues Noguei-
ra. A pretendente: KAROLYN PACHECO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão pren-
das domésticas, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/12/1986), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Honorio da Silva e de Ana Mercia Pacheco dos 
Santos da Silva.

O pretendente: EDUARDO NOGUEIRA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
tecnico telecomunicações, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/03/1977), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos Nogueira e de Maria Elza de Souza 
Nogueira. A pretendente: LIGIA DANTAS, estado civil solteira, profi ssão cabelereira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (15/12/1978), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Cirlei Dantas da Silva.

O pretendente: FÁBIO LUIZ FERNANDES FERREIRA, estado civil divorciado, profi s-
são autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/08/1987), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Edson Soares Ferreira e de Marli Teresinha Fernandes Fer-
reira. A pretendente: PATRICIA ALVES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão op. 
de atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/10/1992), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Nilson Jose de Souza e de Maria de Lourdes Alves da Silva 
Souza.

O pretendente: YAGO PETERSON LUNA DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão lavador, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/10/1994), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Antonio dos Santos e de Luzia Aparecida 
Luna. A pretendente: DEBORA CAMILA NASCIMENTO SOUZA SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/07/1998), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Givaldo Lino Santos e de Ivone 
do Nascimento Souza.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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O pretendente: THIAGO AUGUSTO MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão fotógrafo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 15/04/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Athayde Augusto Martins Filho e de Mônica Aparecida Orosco 
Martins. A pretendente: FERNANDA ZIELINSKI FANTI, estado civil solteira, profi ssão as-
sistente comercial, nascida em São Paulo - SP, no dia 09/04/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Osni Fanti e de Katia Aparecida Zielinski Fanti.

O pretendente: RICARDO IERVOLINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro civil, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/05/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Pedro dos Santos e de Denise Roberta 
Iervolino dos Santos. A pretendente: THAINÁ GRANDINETTI GOUVÊA CONDE, estado 
civil solteira, profi ssão engenheira civil, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/08/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Felisberto Gouvêa 
Conde Filho e de Aparecida Grandinetti Gouvêa Conde.

O pretendente: MURILO FLORIDO ARAGON, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/10/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Guilherme Aragon Filho e de Marcia Florido Aragon. 
A pretendente: ANA CAROLINA PASQUALIN, estado civil solteira, profi ssão dentista, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 17/07/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Marcia Pasqualin e de Sandra Regina Silva Pasqualin.

O pretendente: FABIO IOVINE TURQUI, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 28/11/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Turqui e de Ivone Iovine Turqui. A pretendente: 
TALITA TOYANSK COSTA, estado civil solteira, profi ssão coordenadora de RH, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 19/06/1988, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha 
de Jaime dos Santos Costa e de Angela Cristina Toyansk Costa.

O pretendente: RICARDO BAPTISTA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ad-
ministrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/07/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Oscar Baptista da Silva e de 
Maria de Lourdes D Amaral Silva. A pretendente: FERNANDA PADIAL SIMÕES, estado 
civil solteira, profi ssão educadora física, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/02/1982, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Villela Simões 
e de Yara Padial Simões.

O pretendente: BRUNO MARIJETIC DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ge-
rente de TI, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/12/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Cleonaldo Mariano dos Santos e de Maria Aparecida 
Nobilo Marijetic dos Santos. A pretendente: VANESSA DA SILVA SANTOS, estado civil 
divorciada, profi ssão gerente de RH, nascida em Vinhedo - SP, no dia 28/05/1988, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilson Vieira dos Santos 
e de Luzia Cardoso da Silva Santos.

O pretendente: PERICLES MARTIMIANO DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/03/1964, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ezelio Ferreira Lima e de Zenaide Martimiano 
de Lima. A pretendente: REGIANE LONGO, estado civil solteira, profi ssão administradora, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 28/01/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Rubens Cezario Longo e de Ana Antonia Carrieri Longo.

O pretendente: JOSÉ FERNANDES NUNES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
balconista, nascido em Santo André - Utinga - SP, no dia 28/10/1988, residente e domici-
liado na Água Rasa, São Paulo - SP, fi lho de Dionisio Nunes de Souza e de Marizete da 
Silva Souza. A pretendente: IOLANDA MARIA DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de monitoramento, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 23/12/1990, 
residente e domiciliada na Água Rasa, São Paulo - SP, fi lha de Fabio da Costa e de 
Katia Gomes Barbosa da Costa.

O pretendente: ALEXANDRE FELIPE DE MATOS GONÇALVES LATUF, estado civil 
solteiro, profi ssão micro empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/02/1978, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Elias Abrão Latuf Neto e 
de Tereza de Matos Gonçalves . A pretendente: ELAINE MORAIS DE OLIVEIRA, estado 
civil divorciada, profi ssão cantora lírica, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/06/1973, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Agostinho Pereira de 
Oliveira e de Debora de Morais de Oliveira.

O pretendente: EMERSON MARTINS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 30/03/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Donizete Pereira da Silva e de Francisca Creuza Martins Lima. 
A pretendente: DANIELLE FERREIRA CUNHA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 11/03/1989, residente e domiciliada neste Subdistri-
to, São Paulo - SP, fi lha de Manuel Ribeiro Cunha e de Maria Helena Ferreira Cunha.

O pretendente: MAURÍCIO FRISTACHI, estado civil solteiro, profi ssão médico, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 09/10/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Carlos Elias Fristachi e de Suelí Aparecida Stella Fristachi. A pretendente: 
PAULA IERVOLINO, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 03/06/1988, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Thomaz Iervolino 
e de Olga Maria Amaral Iervolino.

O pretendente: RODRIGO TAKAMURA OTAGA, estado civil solteiro, profi ssão cirurgião 
dentista, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/06/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Hideo Otaga e de Maria Regina Harumi 
Takamura Otaga. A pretendente: LUCIANA AMOROSO CAMPOY, estado civil solteira, 
profi ssão cirurgiã dentista, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/03/1987, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Reinaldo dos Santos Campoy e 
de Marcia Amoroso Campoy.

O pretendente: EDILSON EIZANO REZENDE, estado civil solteiro, profi ssão administra-
dor, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/08/1968, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Roque Rezende e de Alzira Eizano. A pretendente: 
KATIA MARIKO FUJIMOTO, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 20/03/1969, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Kenzo Fujimoto e de Sumiyo Azuma Fujimoto.

O pretendente: KAUÊ PEREIRA GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão músico, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 05/03/1997, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Josuel Gomes da Silva e de Noemi Damasio Pereira Gomes 
da Silva. A pretendente: STEFHANIE CHRISTINE FREIRE DE MORAES, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/09/1990, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Emanuel de Moraes e de Christine 
Maria de Campos Freire de Moraes.

O pretendente: CLEYTON JOSÉ PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nas-
cido em Campinas - SP, no dia 06/08/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Luciana Mara Pereira. A pretendente: PRISCILA FAUSTINO, 
estado civil solteira, profi ssão assistente de vendas, nascida em São Paulo - SP, no dia 
01/11/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Douglas 
Faustino e de Eunice Barbosa de Araujo Faustino.

O convivente: MARCO AURÉLIO STROPPA DE LARA, estado civil divorciado, profi ssão 
pastor, nascido em Marília - SP, no dia 28/05/1966, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Samuel de Lara e de Darcy Stroppa de Lara. A convivente: 
KEILA XAVIER CASINHA NOVA, estado civil divorciada, profi ssão médica, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 08/08/1969, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Rubens de Jesus Casinha Nova e de Hilda Maria Xavier Casinha Nova.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

Para veiculação 
de seus Balanços, 

Atas, Editais e 
Leilões neste jornal, 
consulte sua agência 

de confi ança, ou 
ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Agropecuária Santa Maria do Guataporanga S.A. - CNPJ/
MF nº 50.612.704/0001-93 - NIRE 353.0000065-0 - Convo-
cação - Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 
16.04.18 - Ficam convocados os senhores acionistas da Agro-
pecuária Santa Maria do Guataporanga S.A. a se reunirem 
em assembléia geral ordinária, no dia 16 de abril de 2018, às 
09:00hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, 
sala 121, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a se-
guinte ordem do dia: 1.- Relatório da administração, balanço 
e contas do exercício social findo em 31.12.17; 2.- fixação dos 
honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de interesse so-
cial. Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no 
endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 
da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP), 06 de março de 2018. (a) 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.
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Especial

Mesmo em evidência na pauta política e econômica do 
país, o tema Cadastro Positivo ainda é desconhecido 
ou confuso para muitos brasileiros. Tamanha é a 

falta de informação ou de entendimento acerca dos seus 
reais benefícios, que depois de quase seis anos da aprova-
ção da lei que instituiu sua criação, apenas sete milhões de 
consumidores fazem parte do mesmo. É claro, que, além 
do desconhecimento, muito é por conta do processo atual 
de adesão, considerado burocrático. 

Para ajudar a desfazer certos mitos e explicitar as prin-
cipais vantagens do Cadastro Positivo, tanto para o consu-
midor quanto para o mercado, a Boa Vista esclarece alguns 
dos questionamentos mais recorrentes. 

O Cadastro Positivo é um banco de dados 
com informações de pagamento de empresas 
e consumidores?

Verdade! O Cadastro Positivo é um banco de dados com 
informações de pagamento das contas dos consumidores 
e das empresas, para formação de histórico de crédito, e 
está sendo implantado com a expectativa de conceder um 
crédito mais justo, com menor risco, custos mais baixos e 
para benefi ciar, principalmente, os bons pagadores de baixa 
renda e a população não bancarizada, que não possuem 
acesso ao crédito. 

A nova lei sobre o Cadastro Positivo já foi 
aprovada pelo Senado?

Verdade! A nova lei sobre o Cadastro Positivo, que pas-
sará a incluir automaticamente todos os consumidores, foi 
aprovada em 24 e 25 de outubro de 2017 pelo Senado. Já em 
8 de novembro chegou para análise da Câmara em regime 
de urgência, onde se encontra atualmente aguardando a 
votação dos deputados. O seu relator é o deputado federal 
Walter Ihoshi (PSD/SP).

Com a aprovação da nova lei, o meu nome 
passa a fazer parte automaticamente?

Verdade! Assim que aprovada, a nova lei do Cadastro 
Positivo alterará o modelo atual, chamado opt in – no qual 
a adesão é voluntária, ou seja, exige a autorização de quem 
participar – para o modelo opt out – no qual todos parti-
cipam automaticamente e quem não quer ter o seu nome 
incluso, tem o direito de pedir sua exclusão.

Entenda o que é e quais são os 
reais benefícios ao consumidor

Cadastro Positivo

Para a economia, o Cadastro Positivo terá impactos signifi cativos, como crédito para todos a taxas mais justas, 
com maior controle das informações

O Cadastro Positivo prejudica os 
consumidores?

Mito! Com a alteração da lei no opt out – no qual todos 
participam automaticamente e quem não quer, pode pedir 
a sua exclusão – espera-se uma inclusão de aproximada-
mente 120 milhões de pessoas no cadastro de informações 
de adimplemento, permitindo a inclusão fi nanceira de mais 
de 20 milhões de consumidores que atualmente não têm 
acesso à crédito, pois não têm histórico de fi nanciamentos 
ou empréstimos. 

Além disso, esperam-se juros mais adequados para cada 
perfi l de consumidor, já que informações mais precisas 
permitem uma avaliação mais justa, e a prevenção ao 
superendividamento, pois a autoconsulta permitirá ao 
consumidor ver suas dívidas de forma centralizada, pro-
porcionando um melhor controle de suas fi nanças pessoais 
e do uso consciente do crédito.

O Cadastro Positivo permitirá uma avaliação 
mais justa do comportamento de pagamento?

Verdade! Além do benefício da inclusão fi nanceira, a mu-
dança na lei é um marco para o mercado, pois permitirá que 
os consumidores sejam avaliados pelas contas que pagam 
mensalmente, e não apenas pelas contas que deixam de 
pagar e que são incluídas nas bases de negativação dos birôs 
como o SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). 
Estas informações permitirão também análises mais justas 
e assertivas, identifi cando com maior precisão o bom e o 

mau pagador, viabilizando a 
redução das taxas de juros. 

O consumidor não 
terá controle de suas 
informações?

Mito! A nova lei do Ca-
dastro Positivo atende aos 
requisitos do Código de De-
fesa do Consumidor, no qual 
o cancelamento da adesão 
por parte do consumidor 
poderá ocorrer a qualquer 
momento. No modelo atu-
al - adesão voluntária - os 
dados do histórico de cré-
dito como pagamentos de 
contas e empréstimos fi cam 

abertos a todas as pessoas que consultam a situação credi-
tícia de um consumidor para concessão de crédito (lojas, 
bancos, fi nanceiras, empresas de serviços públicos, etc). 
Com a nova lei, os dados visualizados pelos credores serão 
apenas do score e o detalhamento dos dados deverá ser 
autorizado pelo consumidor junto ao credor, no momento 
da análise do crédito.

O consumidor não terá privacidade sobre as 
suas informações e dados fi nanceiros?

Mito! O consumidor terá total privacidade sobre as suas 
informações bancárias, como saldo em conta corrente ou 
poupança; limite e utilização do cartão de crédito; volume de 
investimentos e até mesmo relativas à saúde, deslocamentos 
ou interações sociais. Estas informações são sigilosas e não 
fazem parte do    Cadastro Positivo.

Quem está negativado não pode fazer parte 
do Cadastro Positivo?

Mito! Quem está negativado e costuma pagar suas contas 
em dia é um dos mais benefi ciados. Isso porque o credor 
pode analisar a sua capacidade de pagamento avaliando 

não somente dívidas não pagas, 
mas também as contas pagas 

em dia, como de água, luz, 
telefone, fi nanciamento imo-

biliário, entre outras. Logo, 
o credor consegue fazer 

uma análise mais justa e 
individualizada.

 
Fonte e mais informações: 

(www.boavistascpc.com.
br).

O número de microempreendedores individuais (MEIs) 
superou a marca de 7 milhões em 2017 e a expectativa para 
2019 é de chegar aos 12 milhões, segundo dados Sebrae. Com 
mais empreendedores no mercado, a demanda por soluções de 
pagamento tende a crescer nos próximos anos. E não importa 
o tamanho do negócio, uma necessidade será igual para todos: 
aceitação de cartões de débito e crédito.

Neste cenário, a Getnet, empresa de tecnologia do grupo 
Santander, oferece ao consumidor a possibilidade de alugar ou 
comprar a Vermelhinha, maquininha de bolso que aceita cartões. 
“O cliente tem o poder de escolha e, diante das opções no mer-
cado, o desafi o está em acertar na solução de pagamento que 
mais se adeque às suas necessidades”, destaca Silvio Santana, 
vice-presidente de Negócios e Marketing da Getnet.

Antes de escolher o equipamento, o empreendedor deve le-
var em consideração a quantidade de pagamentos que recebe 
no dia, o fl uxo de clientes e o ticket médio da compra. Além 
disso, é preciso avaliar o volume do comércio como um todo. 
“Se o valor for alto, o ideal é optar pelo aluguel pois, além de 
aceitar cartões, o lojista terá um conjunto de serviços e benefí-

cios atrelados à contratação do 
equipamento, como manuten-
ção, atendimento e reposição 
da máquina em caso de pro-
blemas. Neste caso, sua única 
preocupação é a de solicitar o 
serviço. A responsabilidade em 
garantir o atendimento será 
nossa”, explica.

Já a compra do equipamento é 
mais indicada para empreende-
dores que não têm grande fl uxo 
de clientes. “Quando o volume 
de transações é baixo, a melhor 
opção é a compra da maquininha, uma vez que o cliente não 
tem custo fi xo, e essa é uma despesa importante para pequenos 
negócios”, afi rma o executivo.

Além disso, ainda segundo Santana, cada negócio tem suas 
particularidades. “Em grandes empresas, além de aceitar car-
tões, há a preocupação com a gestão das vendas, conciliação 

Comprar ou alugar a maquininha?

financeira, gestão das unidades de negócio, fluxo financei-
ro para pagamentos de fornecedores, por exemplo. Já as 
pessoas físicas e microempreendedores em geral precisam 
de uma solução eficiente para aceitar cartões e serviços 
simples para gerenciar as vendas. Por isso, tudo precisa 
ser levado com consideração na escolha da maquininha”, 
ressalta Santana.
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Em uma olhada 

rápida nos projetos de 

diversas áreas que me 

deparei recentemente, 

pude perceber como 

as pessoas perseguem 

de forma errada uma 

única metodologia 

de gerenciamento de 

projetos para aplicar a 

todos eles

Além disso, quando pro-
curam por "metodologias 
ágeis", o que a maioria 

deles quer dizer é "useScrum 
para tudo".

Porém, diferentes clientes 
possuem necessidades diferentes. 
É comum ser questionado sobre 
metodologias de desenvolvimento 
de software. A questão principal 
é que, mesmo dentro da mesma 
companhia, haverá diversas for-
mas de gerenciar projetos. Não 
há um único padrão. Depende das 
pessoas, da maturidade do time 
para agir, por exemplo:

A abordagem tradicional/

cascata/CMMI:

Ainda o mais comum dentro de 
grandes organizações. Fornece 
informação executiva e concreta 
sobre o projeto aos gerentes. Foca 
em muitos processos e arquivos 
para manter rastreio de tudo que 
está acontecendo no projeto. 
Mapeamento de dependências, 
de comunicações, controle de es-
copo, e muitas outras ações serão 
feitas pelo gerente. E custará caro!

A abordagem Scrum:

Mais fl exibilidade, menos pro-
cesso, mas ainda alguns pro-
blemas. Scrum permitirá que o 
projeto seja mais dinâmico, devido 
ao foco menor em processos e 
arquivos. O que o Scrum diz é 
"continue mandando trabalho e 
nós continuaremos entregando". 
Possui muitos benefícios: menos 
tempo perdido em burocracia, 
"customer fi rst" mindset, etc. Po-
rém, possui alguns problemas: é 
difícil de se trabalhar com datas e 
dependências, e as dailies perdem 
o valor facilmente.

As práticas XP:

Flexível, a proposta aqui é 
encontrar valor rapidamente, 
feedback em toda parte. XP se 
destaca em encontrar valor o mais 
rápido possível com o mindset 
MVP (Mínimo Produto Viável, em 
tradução livre). Também ajuda 
a melhorar as práticas do time 
constantemente devido a ciclos 
de feedbacks constantes. Para 
tanto, é preciso um time muito 
disciplinado para executar, caso 
contrário, a equipe pode perder 
o foco devido à falta de práticas 
de controle.

A abordagem DevOps:

Autoatendimento, sem gargalos 
e automação. DevOps tem sido a 
palavra mais dita em TI, durante 
o último ano pelo menos, mas 
pouquíssimas pessoas de fato o 
praticam. Ele foca em fazer com 
que todos que realmente impor-
tam ao projeto trabalhem juntos, e 

isto inclui o time de negócios, ex-
periência de usuário, DEV e OPS, 
entre outros. Eles precisam ter 
autonomia para tomar decisões. 
Os desenvolvedores precisam ter 
o mindset de autoatendimento, 
caso contrário, dependerão de 
outras pessoas para fi nalizar seu 
trabalho. DevOps também trará 
alguns desafi os, como os DEVs 
que não gostarão da operação e 
o time de OPS que não gostará 
de criar código.

Todos os modelos acima foram 
apresentados com benefícios e 
problemas que trazem. Cada um 
deles pode ser útil se aplicado ao 
contexto correto. Então, nenhum 
deles é a resposta mágica para 
quaisquer que sejam os problemas 
que você está encarando em seus 
projetos.

O cenário perfeito é agregar 
práticas, experimentar, até que 
você encontre o melhor modelo 
para você e seu time. Mas como 
fazer isso? Pense nos seus objeti-
vos reais, tente olhar de cima. Seus 
esforços devem focar as principais 
metas, em desenvolvimento de 
software:

Entregue valor constan-

temente – mudar o fundo 
da aplicação de azul para 
vermelho pode ser legal. Mas 
isto realmente agrega valor ao 
negócio? Qual é a diferença ao 
projeto ou ao usuário fi nal? 
Foque no que realmente im-
porta e não apenas em criar 
mais código.
Customer fi rst – a razão 
para todo projeto de desen-
volvimento de software exis-
tir é o usuário fi nal. Sempre 
foque em agradá-lo. Se a 
opinião dele não for positiva 
sobre o que você estiver en-
tregando, ele não usará sua 
ferramenta, e seu projeto será 
inútil. Seu cliente fi nal está 
feliz? Ele sente que o software 
tem boa experiência de uso? 
Ele encontra valor usando sua 
ferramenta?
Experimentação – a forma 
mais rápida de se melhorar as 
coisas, mesmo quando você 
não sabe o que deve aprimo-
rar. Experimentar depois de 
uma boa retrospectiva é algo 
para ser feito frequentemen-
te.
Foco nas pessoas – a chave 
para alcançar todos os pontos 
acima. Se as pessoas estive-
rem felizes e encontrarem 
valor na sua organização, con-
fi arem em você e gostarem do 
ambiente e das rotinas, elas 
farão e testarão tudo que o 
time idealizar.

Então, a resposta para você 
aplicar as melhores práticas de de-
senvolvimento aos seus projetos é 
o seu mindset. Uma vez que seu 
mindset estiver alinhado aos ob-
jetivos que você precisa alcançar, 
esquecendo quaisquer vícios em 
processos anteriores, o caminho 
correto será naturalmente criado 
pelo time.

(*) É líder de área de desenvolvimento 
de software na ilegra e mestre em 

computação aplicada, possui 9 anos 
de experiência na área de TI. 

A resposta mágica para 
gerenciamento

de projetos de software
Guilherme Sesterheim (*)

News@TI
Ferramenta gratuita de diagnóstico de 
digitalização

@A Salesforce, líder mundial em CRM, e a consultoria em inte-
ligência de mercado IDC disponibilizaram uma ferramenta de 

autoanálise gratuita e online que permite aos líderes corporativos 
verifi carem o avanço na digitalização dos negócios em suas empresas, 
comparando seus resultados aos índices médios observados no Brasil.  
Para analisar o nível de digitalização dos negócios da sua empresa 
gratuitamente nesta ferramenta acesse o link http://salesforce.idcla-
tinsurvey.com. A comparação com os índices atingidos pelas demais 
empresas é possível graças a uma pesquisa feita pela IDC a pedido da 
Salesforce, o iDX Business Digitalization, em que foram entrevistados 
executivos de 100 empresas com mais de 500 funcionários no Brasil. 
Esse benchmark tem o objetivo de medir o avanço na transformação 
digital que as empresas estão aplicando aos recursos que usam para 
interagir com seus clientes, ou seja, nas áreas de vendas, marketing 
e atendimento a clientes.

"Ele é a maior mentira 
do Brasil." Essa frase, 
supostamente dita 

pelos pais de Vinícius Júnior, 
atacante e atual ídolo do Fla-
mengo, estampou a capa do 
jornal Marca, principal periódi-
co esportivo da Espanha, que 
recebeu duros xingamentos nas 
redes sociais após a publicação. 
Para a alegria dos torcedores 
rubro-negros, não passava de 
uma notícia falsa criada por 
internautas. É cada vez mais 
comum esse tipo de iniciativa - 
conhecido popularmente como 
Fake News - viralizar na internet e interferir na vida das pessoas. 
Segundo a Universidade de Oxford, na Inglaterra, mais da metade 
do tráfego da internet é feito por programas que simulam ações 
humanas repetidas vezes e de maneira padrão.

Eles conseguem espalhar boatos como se fossem verdade, 
independentemente da importância da fi gura pública. Pensando 
nisso, Renato Mendes, sócio da Organica, empresa que lidera o 
crescimento acelerado de negócios, respondeu algumas questões 
importantes sobre as Fake News. "Essa notícias falsas são um 
fenômeno extremamente preocupante em termos de construção 
e percepção de marca pela sua capacidade de desinformar em 
massa", explica Mendes. Confi ra:

O que são as Fake News?

As Fake News são um fenômeno extremamente preocupante 
em termos de construção e percepção de marca pela sua capa-
cidade de desinformar em massa. Combatê-las deveria estar no 
topo da lista de prioridades de veículos, redes sociais e marcas. 
Todos podem dar sua contribuição neste sentido, vide recentes 
ações tomadas, por exemplo, pela Unilever e pelo Facebook, 
um colocando pressão para solucionar esse problema e o outro 
correndo atrás. Ainda é muito pouco, no entanto. Parece que as 
pessoas não entenderam o efeito devastador que as Fake News 
podem ter.

Qual é o perigo das Fake News e como se proteger?

O maior perigo é o impacto que elas têm na formação de opi-
nião sobre marcas, personalidades e temas relevantes a partir de 
informações falsas. Fake News são tricky porque elas parecem 
verdadeiras. Elas reforçam crenças que as pessoas já têm sobre 
temas da atualidade. De novo, a única forma de combatê-las é 

Como as Fake News 

na vida de empresas e pessoas
Especialista dá dicas e explica como se proteger desse tipo de iniciativa

tratando esse assunto com a importância que ele deveria ter. 
Estamos falando que provavelmente as Fake News tiveram um 
papel crucial nas eleições presidenciais norte-americanas. O 
que mais precisa ser dito para se que se articule toda a rede 
que compõe esse negócio para combatê-las? Quem hospeda 
um site de Fake News não deveria tomar alguma ação? E quem 
o remunera a partir da audiência? Como reconhecer um link 
como este e impedir que ele seja divulgado em uma rede social? 
Como ajudar as pessoas a identifi carem uma notícia falsa e não 
a passarem adiante? Essas são as questões que estão na mesa.

Esse tipo de conteúdo é um fenômeno das redes 

sociais?

Na verdade, é algo que sempre existiu, mas que ganhou força 
com as redes sociais pela capacidade da rede em aumentar o 
alcance das mensagens. Fake News só existem porque as pessoas 
acreditam naquele conteúdo e passam adiante – e as redes sociais 
alavancam isso de maneira jamais vista.

As Fake News interferem nos meios de comunicações?

As Fake News estão aí para confundir, não para explicar. E 
claro que isso tem um impacto direto no trabalho de comunicação 
publicitária e jornalismo. Cabe as marcas e aos veículos ajudarem 
a separar o joio do trigo, combatendo na fonte, se posicionando 
sempre que necessário e trabalhando duro para disseminar infor-
mações verdadeiras. A guerra da informação está só começando.

Esse cenário garante vantagem aos veículos de 

comunicação de alguma forma?

Sim, porque nestes momentos as pessoas buscam os veículos 
em que confi am e isto está diretamente ligado àqueles que estão 
no jogo há mais tempo e tem uma reputação já consolidada.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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DEIXAR DE PAGAR OS BENEFÍCIOS
Empresa pretende deixar de pagar o plano de Saúde e Vale Refeição 
dos funcionários, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

O FUNCIONÁRIO APÓS ASSINAR O TERMO DE RESCISÃO, PODERÁ 
RECORRER A UMA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA?

A Lei 13467/17 (reforma trabalhista) não retira do empregado o direito 
a recorrer ao poder judiciário para discutir questões que entenda ser 
relevantes e de direito, com base no artigo 5º, XXXV da CF/1988.

CÁLCULO DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Como efetuar a apuração/cálculo do valor das médias de horas para 
pagamento das férias proporcionais, sobre o aviso indenizado? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ALTERAR O AVISO DE FÉRIAS
Após o funcionário receber o aviso de férias, é possível altera-lo? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

O CÁLCULO DO VALOR DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SERÁ PELO 
SALÁRIO MÍNIMO OU SOBRE O SALÁRIO BRUTO, COMO PROCEDER?

Até que seja editada lei sobre a matéria ou celebrada convenção 
coletiva que regule o adicional de insalubridade, a base de cálculo 
desta parcela continua a ser o salário mínimo nacionalmente fixado, 
conforme o próprio STF tem se posicionado sobre esse assunto, salvo 
se houver previsão em instrumento coletivo indicando outra base de 
cálculo para o referido adicional mais benéfica ao empregado, que 
deverá ser seguida obrigatoriamente em existindo.

PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS
Quais os prazos para pagamento das verbas rescisórias, permanecem 
os mesmos diante da nova reforma trabalhista? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

Metalúrgica Aricanduva S.A. - CNPJ/MF nº 
61.340.071/0001-28 - NIRE nº 353.0001775-7 - Convo-
cação - Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 
13.04.18 - Ficam convocados os senhores acionistas da 
Metalúrgica Aricanduva S.A. a se reunirem em assembleia 
geral e ordinária, no dia 13 de abril de 2018, às 09:00hs, na 
sede social, na Avenida Paulista, 352, 11º andar, sala 115, 
nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte or-
dem do dia: 1.- Relatório da administração, balanço e contas 
do exercício social findo em 31.12.17; 2.- fixação dos hono-
rários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de interesse social. 
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no 
endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 
da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP), 03 de março de 2018. 
(a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Para veiculação 
de seus Balanços, 

Atas, Editais e 
Leilões neste jornal, 
consulte sua agência 

ligue para

netjen@netjen.com.br

3ª Vara da Família e Sucessões – Reg. Jabaquara. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE TOSHIKO TANABE, REQUERIDO 
POR YUKIO TAKAKI - PROCESSO Nº1015597-27.2016.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
3ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana 
Paula Mendes Carneiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 21/09/2017, foi decretada a INTERDIÇÃO de 
TOSHIKO TANABE, CPF 304.353.408-59, declarando-o submetido à curatela, restrita tão somente 
aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, caput e §1º, da Lei 13.146/2015 
e nomeando como CURADORA, em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Yukio Takaki – CPF nº 
668.406.868-68 e RG nº 4.639.741-3, para fins de representação, devendo prestar contas 
anualmente. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de janeiro de 2018. 

Augusto Velloso Engenharia S.A.
CNPJ/MF nº 05.522.437/0001-09 - NIRE 35300194667

Extrato da Ata Assembleia Geral Ordinária de 05/02/2018
Data, local e hora: 05/02/2018, na sede social, às 9 horas. Convocação: Dispensada. Presença: 
Totalidade. Mesa: Presidente - Augusto Ferreira Velloso Neto, Secretário - Ricardo Machado Ferreira 
Velloso. Ordem do dia e Deliberações: (a) Aprovado o relatório da diretoria, balanço patrimonial e 
demonstrações financeiras, referente ao exercício findo em 31/12/2017 publicados em 01/02/2018 no 
DOESP e no “Empresas & Negócios”. Foi deliberado reunirem-se em outra oportunidade para deter-
minarem sobre a destinação da conta “lucros acumulados”, findo em 31/12/2017. Encerramento: A 
ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. a) Augusto Ferreira Velloso Neto – Presiden-
te; Ricardo Machado Ferreira Velloso – Secretário; Augusto Velloso Engenharia S/A, (Augusto Fer-
reira Velloso Neto e Ricardo Machado Ferreira Velloso). O presente foi extraído do original arquivado 
na Jucesp sob o nº 81.268/18-0 em 14/02/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

4ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000109-
73.2012.8.26.0008 A MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de 
São Paulo, Dra. Mariana Dalla Bernardina, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a executada MAYARA 
RIBEIRO DE OLIVEIRA, CPF 341.122.238-70, que lhe foi proposta uma ação Monitória (cumprimento 
de sentença) por parte da exequente AMC - Serviços Educacionais LTDA. Encontrando-se a 
executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, nos termos do 
artigo 854, § 2º do CPC acerca da penhora efetuada, através do sistema BacenJud, no valor de R$367,52 
e de que, decorrido o prazo do artigo 525, § 11 do CPC (15 dias), será expedido mandado de 
levantamento em favor da empresa exequente, o que fica desde já deferido, intimando-a para retirada. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 21 de fevereiro de 2018. 

A DIRETORIA

Nino Franco - Contador CRC-1SP 045094/O-8

RSBF PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO S.A.
CNPJ (MF) 61.787.776/0001-98

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 - (Valores em milhares de Reais)

As Notas Explicativas estão à disposição no website da Empresa: www.rsbf.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO 2017 2016
Circulante 10.648 11.870
Disponibilidades 128 8
 Caixa e bancos 128 8
Títulos e Valores Mobiliários 7.524 9.064
 Títulos de renda fixa 7.524 9.064
Outros Créditos 2.776 2.591
 Rendas a receber 44 63
 Negociação e intermediação de valores - 1
 Diversos 2.732 2.527
Outros Valores e Bens 51 57
 Outros valores e bens 51 57
Ativo não Circulante 169 150
 Investimentos 99 99
 Outros investimentos 99 99
 Imobilizado de Uso 60 22
 Outros bens do imobilizado de uso 888 838
 (Depreciações acumuladas) (828) (816)
 Diferido / Intangível 10 29
 Gastos de organização e expansão 140 133
 (Amortizações acumuladas) (130) (104)
Total do Ativo 10.648 11.870

PASSIVO 2017 2016
Circulante 2.097 2.051
Outras Obrigações 2.097 2.051
 Impostos e contribuições sobre salários 36 71
 Demais impostos e contribuições a recolher 16 22
 Provisões para pagamentos a efetuar 184 304
 Obrigações por aquisição de bens e direitos 32 32
 Provisão para passivo contingente 207 122
 Diversos 1.622 1.500
Patrimônio Líquido 8.551 9.819
 Capital: 14.289 14.289
   De domiciliados no país 14.289 14.289
 Lucros / (Prejuízos) acumulados (5.738) (4.470)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 10.648 11.870

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
2017 2016

Receitas Operacionais 2.225 2.764

  Rendas de títulos e valores mobiliários 809 1.472

  Rendas de prestação de serviços 631 95

  Outras rendas operacionais 785 1.197

Despesas Operacionais 3.493 7.234

  Despesas com pessoal 2.012 3.833

  Outras despesas administrativas 970 2.832

  Despesas tributárias 268 29

  Despesas de depreciação e amortização 39 65

  Despesas com PIS e COFINS 161 179

  Despesas com ISS 32 5

  Outras despesas operacionais 11 291

Resultado antes IRPJ e Contribuição Social (1.268) (4.470)

Imposto de Renda e Contribuição Social - 10.212

  Imposto de renda - 6.382

  Contribuição social - 3.830

Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício (1.268) (4.470)

Número de ações: 5.475.301 5.475.301

Lucro (prejuízo) por ação: (0,231) (0,816)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Eventos
Capital

 Realizado
Ajustes de

 Avaliação Patrimonial
Lucros ou

Prejuízos Acumulados
Total

 31/12/15
Saldos Finais em 31/12/15 46.462 (20) (32.173) 14.269
Mutações do Período (32.173) - 27.703 (4.470)
  Redução de capital (32.173) - 32.173 -
  Ajustes de avaliação patrimonial - 20 - 20
  Lucro líquido (prejuízo) do exercício 14.289 - (4.470) 9.819

Eventos
Capital

 Realizado
Ajustes de

 Avaliação Patrimonial
Lucros ou

Prejuízos Acumulados
Total

 31/12/16
Saldos Finais em 31/12/16 14.289 - (4.470) 9.819
Mutações do Período - - (1.268) (1.268)
  Lucro líquido (prejuízo) do exercício - - (1.268) (1.268)
Saldos Finais em 31/12/17 14.289 - (5.738) 8.551

2017 2016
Atividades Operacionais (1.230) (4.405)
  Lucro líquido (prejuízo) do período (1.268) (4.470)
  Depreciações e amortizações 38 65
Variação de Ativos e Obrigações (1.307) 3.845
  (Aumento) diminuição de títulos 
     e valores mobiliários (1.532) 3.993
  (Aumento) diminuição de outros créditos 185 (24)
  (Aumento) diminução de outros valores e bens (6) 7
  Aumento (diminuição) de outras obrigações 46 (131)
Caixa líquido (aplicado) consumido 
  nas atividades operacionais (77) (560)
Atividades de Investimento (43) 273
Alienação de: - 270
  Investimentos - 64
  Imobilizado de uso - 206
(Inversões) em: (50) (2)
  Imobilizado de uso (50) (2)
  Aplicações no diferido / intangível 7 5
Caixa líquido originado (aplicado) nas 
  atividades de investimento (43) 273
Aumento (Redução) do Caixa 
  e Equivalentes de Caixa (120) (287)
Modificações na Posição Financeira
Caixa e equivalentes de caixa:
  No início do exercício 8 295
  No fim do do exercício 128 8
Aumento (Redução) do Caixa 
  e Equivalentes de Caixa (120) (287)

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

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

Esta quarta é o vigésimo dia da lunação. A Lua faz conjunção com Júpiter desde às 05h56 da manhã e fi ca fora de 

curso até ingressar em Sagitário no começo da noite, às 19h04. O dia deve ser bastante introspectivo. Estamos nos 

aproximando da Lua Minguante e será positivo promover limpezas, principalmente de emoções mais densas. A 

Lua em harmonia com Vênus deixa a noite desta metade de semana mais divertida. Bom fi nal de dia para buscar 

o prazer naquilo que gostamos de fazer deve trazer leveza e suavidade
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Estamos nos aproximando da 
Lua Minguante e será positivo 
promover limpezas, principalmente 
de emoções mais densas. Pode ter 
a valorização dos atos e uma nova 
forma de realizar o que não agrada. 
Melhora a relação na vida sexual 
e surgem bons íntimos. 56/756 – 
Vermelho.

Precisa muito do apoio dos amigos, 
colegas e familiares, conte com eles 
para resolver problemas pendentes. 
Há propensão à intolerância e 
irritabilidade. O astral fi ca nervoso, 
porque as coisas tendem a não sair 
conforme o esperado desde cedo pela 
manhã. 82/182 – Amarelo.

Mantenha o ritmo e obterá bons 
lucros através do trabalho. Devido 
a Lua fora de curso as atividades 
que dependam dos outros atrasam 
um pouco. Não é bom começar nada 
importante até o fi nal da tarde. 
Precisa manter os bons modos e a 
gentileza que contaram muito em 
suas atitudes. 45/445 – Verde.

É tempo de renovação em sua 
vida, até mesmo de mudar a forma 
como realiza algo. Pode não gostar 
de manter aquilo que agradava 
há pouco tempo. Os diálogos no 
final do dia estarão propícios a 
esclarecimentos. Período em que 
aumenta a produtividade também. 
25/625 – Branco.

As pessoas devem ser ouvidas antes 
de agir, pois poderão ajudar muito 
ao tomar decisões. Evite tentar 
resolver assuntos de dinheiro e 
financiamentos. Ao final do dia, 
chance de surpresa agradável, 
possibilitando sair um pouco da 
rotina e fazer algo diferente do 
habitual. 44/544 – Amarelo.

Mantenha a boa vontade ao lidar com 
as pessoas, procure a compreensão 
junto das pessoas que ama e dos 
amigos. Está sujeito a enfrentar 
confl itos pessoais por suas atitudes 
de gostar ou não. Há propensão à 
intolerância e irritabilidade que 
podem causar problemas com os 
outros.  99/399 – Verde.

A Lua em seu signo faz conjunção 
com Júpiter desde às 05h56 da 
manhã e fica fora de curso até 
ingressar em Sagitário no começo da 
noite, às 19h04. No fi nal do dia pode 
demonstrar uma tendência forte a 
paixões passageiras. Evite gastos 
com dividas que depois serão difíceis 
de saldar. 77/577 – Verde.

Está muito carente de romantismo 
e afeto, podendo mostrar um humor 
instável e sem critério. Haverá 
uma busca por leveza, lazer e, 
principalmente, relacionamentos 
estáveis. Bom fi nal de dia para buscar 
o prazer naquilo que gostamos de 
fazer deve trazer leveza e suavidade. 
34/634 – Azul.

Mantenha o romantismo nas relações 
amorosas e elas serão felizes. O dia é 
bom mesmo para negócios e trabalho. 
Seja direto e mais aberto na relação 
com o ambiente e mude o que não 
agrada no seu ambiente para não 
sofrer depois por arrependimento. 
78/678 – Cinza.

Evite atritos com as pessoas 
próximas, conciliando situações 
sociais que possam atrapalhar um 
bom negócio.  Senso estético, bons 
modos e gentileza contarão muito 
nesta tarde. Ao fi nal do dia, boas 
chances de surpresas agradáveis, 
possibilitando sair um pouco da 
rotina. 63/463 – Verde.

Mantenha o ritmo de vida, e o rumo 
traçado com fi rmeza. Se precisar 
mudar faça isso com calma e 
sabedoria para não sofrer perdas. 
Uma atitude generosa no amor será 
muito melhor do que o ciúme e o 
sentimento de posse exagerado que 
atrapalha a sua felicidade na vida a 
dois. 66/366 – Branco.

Pela infl uência do uso de meios 
eletrônicos as relações afetivas 
podem estar sobe tensão durante 
a semana. Melhorias começam a 
chegar, tanto em casa como nas 
atividades profissionais. Tome 
algumas decisões importantes nesta 
quarta e faça aquilo que seja do seu 
gosto. 55/455 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 07 de Março de 2018. Dia de Santa Felicidade, Santa Perpétua, 
São Saturnino, e Dia do Anjo Umabel, cuja virtude é a amizade. Dia Mundial da 
Oração. Hoje faz aniversaria a atriz Nívea Maria que faz 71 anos, o ator Bryan 
Cranston que nasceu em 1956 e a atriz Rachel Weisz que nasceu em 1970.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau sente-se à vontade diante dos assuntos 
da mente, da espiritualidade e das tradições.  É sensível e gentil, mas também 
cauteloso. Tem muitas ideias e um forte sexto sentido, versátil e talentoso. 
Aparenta vivacidade e confi ança, mas a sua natureza é séria. Deve aprender 
a se concentrar em seus verdadeiros objetivos, evite desperdiçar energias 
com pequenos acontecimentos. A sua inteligência e intuição o ajudam a 
se sair bem em qualquer carreira. Fica desconfortável, porém, diante das 
indecisões ou da agressividade dos outros, mas em geral é paciente com 
tais atitudes quando quem as manifesta é alguém por quem possui afeto. 
Como pai ou mãe é muito atuante e normalmente possui um alto grau de 
fertilidade e grande apetite sexual.

Dicionário dos sonhos
DEUS – É um sonho que tem sempre relação com 
o estado mental e espiritual de quem sonha. Rezar 
a Deus, consolo. Ser abençoado por ele, elevação, 
prosperidade e fortuna. Falar-lhe, grande alegria. 
Vê-lo com as mãos estendidas em sua direção, indica 
riqueza inesperada, sorte no jogo. Números de sorte: 
05, 15, 56, 89 e 95.

Simpatias que funcionam
Para afastar pessoa indesejada: Vai precisar de 
5 cubos com gelo, 1 tapawer com tampa e 1 papel e 
caneta (azul ou preta). Esta simpatia para afastar alguém 
indesejado é bem simples. Comece escrevendo o nome 
completo da pessoa que quer afastar, dobre o papel 
e coloque dentro do tapoer de plástico. Enquanto vai 
colocando uma pedra de cada vez faça, essa oração abaixo. 
Afaste (nome da pessoa) da minha vida. Que (nome da 
pessoa) não tenha mais forças para atrapalhar a minha 
vida. Que (nome da pessoa) fi que como esses cubos de 
gelo, frios, surdos e mudos até quando eu quiser.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
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de bolor

Artista
como

Brigitte
Bardot

Término da
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processa
devagar

"Ar", em 
"aerona-

ve"

O
caminho
com mui-
tas curvas

Doença 
comum em
digitado-

res (sigla)

Onomato-
peia da
fala do

bebê (HQ)
Causa de
incômodo
ao perfec-
cionista

Pessoa 
que nega a
existência
de Deus

(?) Hot Chi-
li Peppers,
banda de

rock

O conjunto
dos galhos

de uma
árvore

Peça de
artilharia 

para atirar
projéteis

A parte 
comestí-

vel da
cenoura

O livro 
mais curto
do Antigo 

Testamento
Combate
o trabalho

infantil
(sigla)

Age com excessos

Motivo (?): agrava o
homicídio (Dir.)

Estado da
lagoa Mi-
rim (sigla)

Apelido de
José

Que veio à
superfície

Abreviatu-
ra de
piano
(Mús.)

Museu de
Arte de
Nova
York

Rapaz, em
inglês

Signos (?):
Touro e Libra

Goste
muito de
Forma as

dunas

Astatínio
(símbolo)
As vogais 

do alfabeto

Desenho
japonês

Mamífero
herbívoro

Dama de 
companhia
(?) John-
son, ator

Fragmento
de louça

Retirou-se

Esquiadora
que sofreu
grave aci-
dente trei-
nando para
os Jogos
de Sochi
(2014)

3/lad — red. 4/moma. 5/anime. 6/abdias. 8/aflorado. 9/camembert — laís souza.
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O musical infantil “Bita e a Imaginação que Sumiu” 
dirigido por Alessandra Colasanti e adaptado por João 
Henrique um dos criadores do personagem que já foi 
visto por mais de 500 milhões de pessoas na internet, 
musical conta a aventura do personagem título, Bita, 
e seus amigos: Lila, Tito e Dan, que precisam reverter 
uma inesperada falta de imaginação no planeta em que 
habitam. O Mundo Bita é um planeta distante, que fi ca 
na Galáxia da Alegria. Lá moram Bita e pequenos seres 
verdes, chamados Plots. Nesse lugar tudo é movido a 
um combustível especial: imaginação. Um dia, os Plots 
percebem a falta deste ingrediente no reservatório do 
planeta. Cabe ao protagonista viajar para a Terra com 
seus amigos na tentativa de solucionar a questão. O 
desenho animado foi o primeiro fi lme de animação feito 
no Norte/Nordeste, exibido na programação diária de 
um canal de televisão. Bita e a imaginação que sumiu 
é fruto de uma parceria entre a empresa criadora dos 
personagens, Mr.Plot e a Gávea Filmes, produtora de 
cinema e teatro. “Bita surgiu, na verdade, para ilustrar 
o quarto da minha primeira fi lha, em 2011. Ele foi 
criado para essa geração de crianças que está aqui”, 
comenta Chaps Melo, autor das canções que ilustram 
os vídeos do youtube e o espetáculo. “Conheci os 

Nota 
“Melanina” é o primeiro clipe 

da carreira de Drik Barbosa e o 
primeiro single do EP “Espelho”, 
que será lançado em março pela 
gravadora Laboratório Fantas-
ma. Inspirada na festa semanal 
Discopédia, a letra é sobre a 
importância de festejar a vida. 
Para participar da faixa, Drik 
chamou o rapper Rincon Sapiên-
cia. O videoclipe foi gravado na 
Discopédia com participação dos 
DJs residentes Dandan, Marco e 
Nyack e na sede da Laboratório 
Fantasma, em São Paulo.  A dire-
ção é de Adilson MP, que já dirigiu 
clipes de Rincon Sapiência, San-
dy e outros. O EP “Espelho” foi 
gravado no novo estúdio da Lab 
Fantasma e chega às lojas digitais 
dia 16 de março e a partir de 23 
de março no formato físico nas 
principais lojas do país. (www.
youtube.com/watch?time_conti-
nue=2&v=OhE2VDf4FEs).

Cena da peça “Canção dentro do Pão”.

Devido ao sucesso, 
a comedia “Canção 
dentro do Pão” faz 
nova temporada a 
partir de quinta-feira, 
15 de março

Com direção de Bete 
Dorgam, o texto de 
Raimundo Magalhães 

Júnior é inspirado em uma 
passagem do romance “Ja-
cques le Fataliste et Son 
Maitre” (Jacques, o Fatalista 
e Seu Amo) do escritor francês 
Denis Diderot. A trama traz 
um pretenso adultério entre 
a inconsequente Jacqueline e 
do intendente Monsieur Finot, 
que pretende incriminar Jac-
quot - marido de Jacqueline   
e leal padeiro do rei Luiz XVI, 
com a introdução de uma 
canção subversiva dentro dos 
pães que serão servidos na 
corte, às vésperas da Queda da 
Bastilha. O espetáculo conta 
com música ao vivo, cenários 
e fi gurinos com características 
de época, todavia também traz 

“Canção dentro do Pão”
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elementos anacrônicos tanto 
na concepção visual quanto na 
linguagem em cena. O texto traz 
a fragmentação de poderes da 
monarquia e coloca a fi cção se 

aproximando da realidade em 
meio à crise política vivida pelo 
Brasil nos últimos anos.Com 
João Ribeiro, Pedro Monticelli, 
Rebeca Braia, Ricardo Koch 

Mancini e Rafi nha Nascimento.

Serviço: Teatro Denoy de Oliveira, R. 
Rui Barbosa, 323, Bela Vista, tel. 3289-7475. 
Quintas às 20h, e sextas às 21h. Ingressos: 
R$ 20 e R$ 10 (Meia). Até 17/05.

A palhaça, musicista, arte-educadora, diretora e escritora 
Lu Lopes, a Palhaça Rubra, comemora 25 anos de carreira 
com uma temporada de shows intitulada “Palhaça Rubra 
– 25 Anos”. Para comemorar com o público sua trajetória, 
a Palhaça Rubra (vocais e improviso) virá acompanhada 
pelo palhaço-guitarrista Álvaro Lages (Pelanca) e pelo 
palhaço-baterista Danilo Dal Farra (Palhaço Gastão), 
num show divertido e interativo, com uma linguagem 
musical lúdica, onde a plateia faz parte do espetáculo e 
da brincadeira.No repertório estarão os hits da carreira 
como “Eleva o Tórax”, “Miniminimá”, “Planta Seu Pé no 
Planeta”, entre outros. Um pot-pourri de canções caris-
máticas fazem parte do show, coletadas dos dois CDs da 
artista, “Rubra Pop Show” (Selo SESC) e “Almanaque Da 
Banda Gigante” (livro-CD/ SESI), e do programa diário na 
TV Rá Tim Bum, Rubra e as Criaturas, além de marchinhas 
inéditas de carnaval que integrarão o Bloquinho Momos 
da Corte em 2019.

 
Serviço: Teatro Morumbi Shopping, Av. Roque Petroni Júnior, 1089,  Jardim 

das Acácias. Sábados e domingos às 16h. Ingresso: R$ 50 (família fantasiada paga 
meia-entrada). Até 25/03.

Lu Lopes como Palhaça Rubra.

Comemoração
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Um Presente
Você é um belo presente.
Você nasceu com um propósito especial, assim reconheça o presente 
que você é e permita que este seja o pensamento que você mantém 
em sua mente sempre,independentemente do que esteja acontecendo 
ao seu redor. Você é um criador poderoso e o Universo quer que você 
saiba que ele tem o seu apoio.
É um novo mundo e todos vivemos juntos. Você passou por difi culdades 
e por momentos incríveis. Alegre-se com as grandes bênçãos e saiba 
que você pode superar as outras coisas, mas lembre-se sempre de 
que você é um presente especial e belo, e que ninguém pode fazer 
isto como você!
O Pensamento para hoje é: Você é um belo presente e está aqui com 
um propósito especial.
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias.

“Bita e a Imaginação que Sumiu”

personagens através da minha assistente Marcela, que 
tem uma fi lha pequena que adora os desenhos e foi a 
maior incentivadora para a realização da montagem”, 
conta Bianca de Felippes que produz o espetáculo em 
parceria com Gabriel Bortolini.

Serviço: Theatro NET São Paulo (Shopping Vila Olímpia),  R. 
das Olimpíadas, 360, tel. 3448-5061. Sábado (10 e 17) e domingo 
(11 e 18) às 15h. Ingressos: R$ 70 e R$ 80. Ingressos: R$ 70 e R$ 80.
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Musical infantil

“Bita e a Imaginação que Sumiu”.
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

THIAGO GOMES DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão estudante, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/364.FLS.232V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de janeiro de 
dois mil (10/01/2000), residente e domiciliado Rua do Cloro, Viela 07, 30, A, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Gomes de Melo e de Ana Paula Gomes 
da Silva. MARA ETELVINA MIRANDA DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/200.FLS.148V-PENHA 
DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia doze de agosto de mil novecentos e oitenta e 
três (12/08/1983), residente e domiciliada Rua Rangel de Sousa, Viela 07, 100, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Belmiro Alves de Oliveira e de Maria Luiza 
Miranda dos Santos.

RUBENS DOS SANTOS, estado civil viúvo, profi ssão vigilante, nascido em São Paulo 
- Capital, São Paulo, SP no dia trinta de agosto de mil novecentos e sessenta e cinco 
(30/08/1965), residente e domiciliado Rua José Melani, 98, bloco C, apartamento 323, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jackson 
Santos e de Lourdes Candida dos Santos. ANDREA FERNANDES DA SILVA, estado civil 
divorciada, profi ssão vigilante, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte 
e dois de julho de mil novecentos e setenta e cinco (22/07/1975), residente e domiciliada 
Rua Filipe Lauri, 319, apartamento 152, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Fernandes da Silva e de Ediene Jeronimo da Silva.

KAIO SODRÉ SILVA, estado civil solteiro, profi ssão prestador de serviços, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/335.FLS.253V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de 
março de mil novecentos e noventa e nove (05/03/1999), residente e domiciliado Rua 
Professor Leonídio Allegreti, 757, bloco C-03, apartamento 34, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, fi lho de Raimundo Barbosa da Silva e de Luciana Gomes Sodré. KETTELLEN 
CAROLINE SANTOS E SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/383.FLS.093V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove 
de setembro de dois mil (19/09/2000), residente e domiciliada Rua Isaías Coelho, 144, 
Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Cesar Silva de Jesus e de Neuza 
Jesus dos Santos Silva.

JEFFERSON NOVAES TEROSO, estado civil divorciado, profi ssão supervisor de cam-
po, nascido em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia cinco de maio de mil 
novecentos e oitenta e um (05/05/1981), residente e domiciliado Avenida Padre Gregório 
Mafra, 363, casa 10, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Teroso 
e de Atelina de Novaes Teroso. GISELDA SANTIAGO ARAUJO, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/209.FLS.068V 
SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia três de agosto de mil novecentos e 
oitenta e seis (03/08/1986), residente e domiciliada Avenida Padre Gregório Mafra, 363, 
casa 10, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Araujo e de 
Terezinha Santiago Araujo.

MANOEL ANTONIO DA SILVA FILHO, estado civil divorciado, profi ssão funcionário 
público, nascido em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CC:LV.B/003.FLS.214-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de dezembro de mil novecentos e cinquenta 
e quatro (11/12/1954), residente e domiciliado Rua Santa Marcelina, 420, casa 01, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Antonio da Silva e de Nilza 
Oliveira da Silva. MARILDA VALENTIM, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em Delfi m Moreira, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/041.FLS.018V-DELFIM MOREIRA/
MG), Delfi m Moreira, MG no dia primeiro de agosto de mil novecentos e setenta e um 
(01/08/1971), residente e domiciliada Rua Santa Marcelina, 420, casa 01, Vila Carmo-
sina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Valentim e de Lucia Maria Valentim.

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/111.FLS.127-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia nove de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (09/01/1989), residente e 
domiciliado Rua Baltazar Vidal, 133, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Gilmar Antonio do Prado e de Marleine Pires Ferrari Prado. ROBERTA 
DE OLIVEIRA MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em 
Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/110.FLS.234-LIBERDADE/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (30/12/1983), residente 
e domiciliada Rua Baltazar Vidal, 133, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Cezar Roberto Moreira e de Maria Aparecida de Oliveira Moreira.

FÁBIO DE SOUZA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Jua-
zeiro, Estado da Bahia (CN:LV.A/048.FLS.034-1° OFÍCIO DE JUAZEIRO/BA), Juazeiro, 
BA no dia quatro de maio de mil novecentos e sessenta e nove (04/05/1969), residente e 
domiciliado Rua Gentil Fabriano, 323, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Miguel Avelino Gomes e de Eulalia Alves de Souza Gomes. MARICELIA FERREIRA 
DIAS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Juazeiro, Estado da Bahia, 
Juazeiro, BA no dia dezoito de julho de mil novecentos e sessenta e nove (18/07/1969), 
residente e domiciliada Rua Gentil Fabriano, 323, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Josafá de Souza Dias e de Alzira Ferreira Dias.

EMERSON DA SILVA SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão frentista, nascido em 
Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia quatro de abril de mil novecentos e oi-
tenta e dois (04/04/1982), residente e domiciliado Rua Monte Belo, 938, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Raimundo Santos e 
de Eliana Lima da Silva Santos. ANTONIA JUCIANA LOURENÇO DE SOUSA, estado 
civil divorciada, profi ssão diarista, nascida em Mombaça, Estado do Ceará, Mombaça, 
CE no dia dois de junho de mil novecentos e oitenta e dois (02/06/1982), residente e 
domiciliada Rua Monte Belo, 938, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Joaquim Rodrigues de Sousa e de Maria Socorro Lourenço de Sousa.

MURILLO BRUNO SILVA CARVALHO PINTO, estado civil solteiro, profi ssão dentista, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/108.FLS.234V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia treze de abril de mil novecentos e oitenta e oito (13/04/1988), residente e domiciliado 
Rua Etelvino Gama Sobrinho, 31, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Sebastião Gilberto Carvalho Pinto e de Maria Regina da Silva. OHANA MUNIZ FUNDÃO, 
estado civil solteira, profi ssão dentista, nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital 
(CN:LV.A/055.FLS.266-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de agosto 
de mil novecentos e noventa e dois (19/08/1992), residente e domiciliada Avenida São 
Gabriel, 626, apartamento 82, Jardim Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de 
Bolivar Fundão Filho e de Maria do Rosario Muniz Fundão.

LUCIANO MODENA SIQUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão operador de máquinas, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-21,FLS.005V LIBERDADE/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e setenta e sete (24/09/1977), 
residente e domiciliado Rua Murmúrios da Tarde, 220, bloco A, apartamento 52, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Leite 
Siqueira e de Maria Piedade Modena Siqueira. MARIA HELENA BATISTA NUNES, 
estado civil divorciada, profi ssão operadora de injetora, nascida em Murici, Estado de 
Alagoas, Murici, AL no dia vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e setenta e sete 
(24/01/1977), residente e domiciliada Rua Murmúrios da Tarde, 220, bloco A, apartamento 
52, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Batista Nunes e de Maria José da Silva.

MONIR ABNAY, estado civil solteiro, profi ssão segurança, nascido em Beni Abid Sidi 
Yahia Zaers - Marrocos, Marrocos no dia sete de junho de mil novecentos e setenta e 
seis (07/06/1976), residente e domiciliado Rua Barra de Guabiraba, 337, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Said Abnay e de Fatna Essabbar. MARIA LOZIMAR DA ANUN-
CIAÇÃO, estado civil solteira, profi ssão cuidadora de idosos, nascida em Goioerê, Estado 
do Paraná (CN:LV.A/010.FLS.297-GOIOERÊ/PR), Goioerê, PR no dia vinte e sete de 
setembro de mil novecentos e sessenta e cinco (27/09/1965), residente e domiciliada 
Rua Barra de Guabiraba, 337, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edivaldo Claudino 
de Oliveira e de Luzinete Maria da Anunciação.

BRIAN RODRIGUES ALVES, estado civil solteiro, profi ssão fi sioterapeuta, nascido em 
neste Distrito (CN:LV-A-044,FLS.157 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete 
de dezembro de mil novecentos e setenta e nove (17/12/1979), residente e domiciliado 
Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 534, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Ruberval Balbino Alves e de Neuza Rodrigues Alves. SILZIE ELAINE PIRES 
DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida em Subdistrito Nossa 
Senhora do Ó, nesta Capital (CN:LV-A-003,FLS.265V-NOSSA SENHORA DO Ó/SP), São 
Paulo, SP no dia quinze de dezembro de mil novecentos e setenta e seis (15/12/1976), 
residente e domiciliada Rua Dom Meinrado, 444, Jardim Monjolo, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lha de Mario Pires de Araujo e de Benedita Maria Pires de Araujo.

CLÁUDIO HENRIQUE DA SILVA VAZ, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de cozinha, 
nascido em Campina Grande do Sul, Estado do Paraná (CN:LV.A/601.FLS.218-1° OFÍCIO 
DE CURITIBA/PR), Campina Grande do Sul, PR no dia quinze de abril de mil novecentos 
e noventa e quatro (15/04/1994), residente e domiciliado Rua Serra do Ouro Branco, 32, 
A, casa 03, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Celia Regina da Silva 
Vaz. EVELIN DE LIMA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/211.FLS.056-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete 
de dezembro de mil novecentos e noventa e três (17/12/1993), residente e domiciliada 
Rua Serra do Ouro Branco, 32, A, casa 03, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Edna de Lima Ferreira.

ANDRE LUIS MONTEIRO, estado civil solteiro, profi ssão condutor de máquina, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/055.FLS.046 LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta (28/02/1980), residente e domiciliado 
Avenida Pedro Meira, 337, B, Vila Curuçá, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de João 
Antonio Monteiro e de Maria Aparecida Monteiro. ANA MARIA BARBOSA DE ARAUJO, 
estado civil solteira, profi ssão analista de TI, nascida em Sertânia, Estado de Pernambuco 
(CN:LV.A/007.FLS.089 SERTÂNIA/PE), Sertânia, PE no dia vinte e dois de fevereiro de 
mil novecentos e noventa e dois (22/02/1992), residente e domiciliada Rua Beleza Pura, 
706, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Inácio 
Roque de Araújo e de Luiza Barbosa de Araujo.

WEVERTON LEITE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/086.FLS.063-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia nove 
de março de mil novecentos e noventa e dois (09/03/1992), residente e domiciliado Rua 
Joaquim Meira de Siqueira, 916, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Quitéria Leite da Silva. SILVANICE MARIA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Jacuípe, Estado de Alagoas (CN:LV.A/011.FLS.205 
CAMPESTRE/AL), Jacuípe, AL no dia quatro de novembro de mil novecentos e noventa 
e três (04/11/1993), residente e domiciliada Rua Joaquim Meira de Siqueira, 916, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvania Maria da Silva.

SIDNEY HENRIQUE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista operacional II, 
nascido em Cubatão, neste Estado (CN:LV.A/185.FLS.012V SÃO VICENTE/SP), Cubatão, 
SP no dia cinco de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (05/09/1989), residente 
e domiciliado Rua Flor da Verdade, 183, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Luiz Otaviano da Silva Filho e de Veronica Francisca da Conceição. SUSANE 
SANTOS DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão atendente de loja, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/200.FLS.152-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de março 
de mil novecentos e noventa e quatro (19/03/1994), residente e domiciliada Rua Flor da 
Verdade, 183, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel Jaime 
de Souza e de Maria das Dores dos Santos Paixão.

JOÃO PAULO TABET GOMES, estado civil solteiro, profi ssão funcionário público, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezenove de fevereiro de mil novecentos 
e setenta e sete (19/02/1977), residente e domiciliado Rua Senador Georgino Avelino, 
647, bloco 02, apartamento 44, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Luis Carlos Tabet Gomes e de Moema Delgado Gomes. SHEILA DINIZ SCHUENKE, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida em Guarulhos, neste Estado, 
Guarulhos, SP no dia dois de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (02/02/1987), 
residente e domiciliada Rua Xapuri, 283, Jardim Cumbica, Guarulhos, Guarulhos, SP, 
fi lha de Germano Schuenke e de Madalena Diniz Schuenke. "Cópia Enviada pelo Ofi cial 
de RCPN do 2° Subdistrito de Guarulhos, neste Estado"

GLEYSON FELIPE DE OLIVEIRA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
administrativo, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A 144,FLS.064V-TABOÃO DA 
SERRA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e noventa e 
três (27/07/1993), residente e domiciliado Rua Pacarana, 11, B, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Felix de Lima e de Suzana 
Maria do Nascimento de Oliveira. CAROLINE DE JESUS SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão fotógrafa, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV-A-479,FLS.028-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), Guarulhos, SP no dia vinte de setembro de mil novecentos e 
noventa e sete (20/09/1997), residente e domiciliada Rua Pacarana, 11, B, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Maria de Souza e de 
Maria Antonia de Jesus Souza.

IVERSON MIRANDA DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de cozinha, 
nascido em Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul (CN:LV.A/508.FLS.024-2° 
OFÍCIO DE CAMPO GRANDE/MS), Campo Grande, MS no dia quinze de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e cinco (15/02/1995), residente e domiciliado Rua Catarina Lopes, 
198, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jonatã Rodrigues da Rocha e de 
Salomé Oliveira Miranda. ELISÂNGELA FLORENTINO DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão agente de atendimento, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/651.
FLS.069-1°SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia dez de abril 
de mil novecentos e noventa e seis (10/04/1996), residente e domiciliada Rua Catarina 
Lopes, 198, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Florentino da 
Silva e de Elizete Silva Reduzino.

SERGIO EVANDRO DE JESUS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/126.FLS.063V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e três de março de mil novecentos e noventa (23/03/1990), residente e domiciliado 
Rua Inscrição, 05, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sérgio 
Pereira e de Selma Cristina de Jesus. MILENA BATISTA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/398.FLS.284-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia onze de julho de dois mil e um (11/07/2001), residente e domiciliada 
Rua Inscrição, 05, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson 
Antonio Batista dos Santos e de Jacilene Hermantina dos Santos.

CHRISTIAN CRISTIANO DE CARVALHO, estado civil divorciado, profi ssão eletricista, 
nascido em Governador Valadares, Estado de Minas Gerais, Governador Valadares, MG 
no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e setenta e nove (27/08/1979), residente 
e domiciliado Rua Baltazar Vidal, 159, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Chislene Carvalho de Paula. DEISE APARECIDA MARTINEZ, 
estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em Arujá, neste Estado (CN:LV-A-246,-
FLS.086V-ITAQUERA/SP), Arujá, SP no dia três de agosto de mil novecentos e oitenta 
e seis (03/08/1986), residente e domiciliada Rua Joaquim Meira de Siqueira, 769, casa 
01, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Idalgo 
Martinez e de Maria Inez Martinez.

GUILHERME MENDES DE SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão atendente 
de lanchonete, nascido em Subdistrito Cerqueira Cesar, nesta Capital (CN:LV.A/396.
FLS.148-CERQUEIRA CESAR/SP), São Paulo, SP no dia três de outubro de mil no-
vecentos e noventa e sete (03/10/1997), residente e domiciliado Rua Cabo Joel Leite, 
221, casa 03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Geraldo José Mendes da Silva e de Sandra Maria de Souza da Silva. QUEILA DA 
SILVA RUFINO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos, neste Es-
tado (CN:LV.A/340.FLS.146-ITAQUERA/SP), Guarulhos, SP no dia quatro de abril de mil 
novecentos e noventa e nove (04/04/1999), residente e domiciliada Avenida Diogo José 
Machado, 668, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Ribamar 
Rufi no e de Marileide Maria da Silva.

ALEX TIMOTEO DO AMARAL, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/307.FLS.189-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia dois de dezembro de mil novecentos e noventa e um (02/12/1991), 
residente e domiciliado Rua Laços de Ouro, 32, casa A, Vila Verde, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Wilson Timoteo do Amaral e de Abigail Rosa do Amaral. SARA AL-
MEIDA ANDRADE CAMPOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/549.FLS.078-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e noventa e nove (24/10/1999), residente 
e domiciliada Rua Flor das Almas, 145, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Juliana Almeida Andrade Campos.

CLEMENTINO LOPES FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão gerente de padaria, 
nascido em Minas Novas, Estado de Minas Gerais (CN:LV-A 035,FLS.025-MINAS 
NOVAS/MG), Minas Novas, MG no dia sete de outubro de mil novecentos e oitenta e 
um (07/10/1981), residente e domiciliado Avenida Itaquera, Travessa Nossa Senhora 
da Conceição, 41, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nataura Lopes 
Ferreira. VERONILZA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em Jeremoabo, Estado da Bahia, Jeremoabo, BA no dia vinte e quatro de novembro de 
mil novecentos e oitenta e oito (24/11/1988), residente e domiciliada Avenida Itaquera, 
Travessa Nossa Senhora da Conceição, 41, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Veronilson Jose dos Antos e de Marcia Maria dos Santos.

JOSÉ URIAS FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gerente, nascido 
em Minas Novas, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/030.FLS.047V-MINAS NOVAS/
MG), Minas Novas, MG no dia três de novembro de mil novecentos e setenta e oito 
(03/11/1978), residente e domiciliado Rua Freguesia de Poiares, 178, bloco 03, apar-
tamento 73, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Militão Lopes da 
Silva e de Clotildes Ferreira da Silva. MARIA LEUSA DE MORAIS BARROS, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Raimundo Nonato, Estado do Piauí 
(CN:LV.A/078.FLS.125 SÃO RAIMUNDO NONATO/PI), São Raimundo Nonato, PI 
no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e sessenta e quatro (28/11/1964), 
residente e domiciliada Rua Freguesia de Poiares, 178, bloco 03, apartamento 73, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista de Sousa Barros 
e de Estelita Reis de Moraes Barros.

VINICIUS CARDEC NASCIMENTO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de 
leitura e entrega, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A 056,FLS.112-VILA MATILDE/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e noventa e dois 
(25/11/1992), residente e domiciliado Rua Imbaçal, 646, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedicto Delfi no Ferreira e de Iara Regina Nascimento. 
JOICE RIBEIRO DE MOURA, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, 
nascida em neste Distrito (CN:LV-A-091,FLS.54 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quinze de junho de mil novecentos e oitenta e seis (15/06/1986), residente e domiciliada 
Rua Almadina, 20, B, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Pinto de Moura Filho 
e de Miriam Ribeiro dos Santos.

ARNALDO CARVALHO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão engenheiro civil, 
nascido em São Luis, Estado do Maranhão, São Luis, MA no dia três de março de mil 
novecentos e setenta e um (03/03/1971), residente e domiciliado Rua Abelardo Luz, 80, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Nascimento da Silva e de Maria Alice 
Carvalho da Silva. BRUNA FERNANDES DE ASSIS, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em Januária, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/068.
FLS.144-JANUÁRIA/MG), Januária, MG no dia vinte e seis de abril de mil novecentos 
e noventa e seis (26/04/1996), residente e domiciliada Rua Abelardo Luz, 80, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antônio Damaceno de Assis e de Maria Lúcia 
Fernandes de Assis.

MAX MACEDO DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão fi scal de loja, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/396.FLS.082-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco 
(23/02/1995), residente e domiciliado Rua Terra Brasileira, 1075, casa 02, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genivaldo Pereira de Melo 
e de Gercina Flora de Macedo. STHEFFANY MATTOS CARAIBA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de escritório, nascida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital 
(CN:LV.A/241.FLS.021V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de dezembro 
de mil novecentos e noventa e cinco (14/12/1995), residente e domiciliada Rua Gita, 15, 
casa 03, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Marcos Paulo Caraiba e de Sueli Mattos Reis Rosa.

AILTON OLIVEIRA DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão instrutor, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e 
sessenta e nove (29/07/1969), residente e domiciliado Avenida Líder, 2211, apartamento 
02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jovenilio de Souza e de Josefa 
Oliveira de Souza. GRAZIELE ALVES COUTINHO, estado civil solteira, profi ssão 
assistente administrativo, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/051.FLS.
003V-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de maio de mil novecentos 
e oitenta e oito (28/05/1988), residente e domiciliada Avenida Líder, 2211, apartamento 
02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eugenio Alves Coutinho e de 
Ivanete Alves Coutinho.

JOSÉ IVANILDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Ca-
tende, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/012.FLS.251-BELÉM DE MARIA/PE), Catende, 
PE no dia vinte e dois de novembro de mil novecentos e setenta e dois (22/11/1972), 
residente e domiciliado Avenida Miguel Ignácio Curi, 51, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Antônio da Silva e de Cícera Rosa da Silva. CLAUDIVÂNIA 
MARTINS OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Miguel 
do Tapuio, Estado do Piauí (CN:LV.A/006.FLS.032-1° OFÍCIO DE SÃO MIGUEL DO 
TAPUIO/PI), São Miguel do Tapuio, PI no dia treze de setembro de mil novecentos e 
setenta e cinco (13/09/1975), residente e domiciliada Avenida Miguel Ignácio Curi, 51, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Gonçalves de Oliveira 
e de Maria Martins de Sousa.

ROBERTO LOPES PELEGRINO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Franco da Rocha, neste Estado (CN:LV.A/003.FLS.151 FRANCO DA ROCHA/SP), Franco 
da Rocha, SP no dia sete de março de mil novecentos e setenta e nove (07/03/1979), 
residente e domiciliado Rua Damásio Pinto, 313, casa A, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dionisio Pelegrino e de Lidia Lopes Pelegrino. SIMONE 
MARIANO LEME, estado civil solteira, profi ssão professora de educação infantil, nascida 
em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/037.FLS.235-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezoito de maio de mil novecentos e setenta e nove (18/05/1979), residente 
e domiciliada Rua Damásio Pinto, 313, casa A, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Iolanda Mariano Leme.

JOSÉ EDVALDO FEITOSA CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Branquinha, Estado de Alagoas (CN:LV.A/010.FLS.032-BRANQUINHA/
AL), Branquinha, AL no dia quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(04/11/1988), residente e domiciliado Estrada dos Fischer'S, 965, bloco 01, aparta-
mento 131, Jardim Sandra, Cotia, neste Estado, Cotia, SP, fi lho de Pedro Cardoso 
e de Maria José Feitosa Cardoso. LEIDIANE SOUZA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em Macaúbas, Estado da Bahia (CN:LV.A/020.
FLS.030 BUCUITUBA-BOQUIRA/BA), Macaúbas, BA no dia vinte de janeiro de mil 
novecentos e noventa e dois (20/01/1992), residente e domiciliada Rua Goiti, 181, 
Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Esperdião Gonzaga da Silva 
e de Nazinha de Jesus Souza.

CARLOS ALBERTO DE FREITAS, estado civil divorciado, profi ssão eletricista, nascido em 
Subdistrito Vila Maria, nesta Capital, São Paulo, SP no dia oito de novembro de mil novecentos 
e sessenta e oito (08/11/1968), residente e domiciliado Rua Pantanais do Mato Grosso, 307, 
Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Milton Carlos de Freitas e de Lazara 
Rodrigues de Freitas. ELIETE LIMA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão cabeleirei-
ra, nascida em Iaçu, Estado da Bahia, Iaçu, BA no dia doze de março de mil novecentos e 
setenta (12/03/1970), residente e domiciliada Rua Pantanais do Mato Grosso, 307, Parque 
Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jonas Lemos da Silva e de Istela Lima da Silva.

RODRIGO BORDIN, estado civil solteiro, profi ssão corretor de seguros, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/018.FLS.038-CONSOLAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia treze de 
setembro de mil novecentos e oitenta e um (13/09/1981), residente e domiciliado Rua Brás 
Vidigal, 68, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivone Bordin. MONIQUE 
AGATA SILVA LOPES, estado civil solteira, profi ssão secretária, nascida em São Paulo - 
Capital (CN:LV.A/120.FLS.261 IBIRAPUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de julho de mil 
novecentos e oitenta e cinco (06/07/1985), residente e domiciliada Rua Brás Vidigal, 68, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Raimundo Lopes e de Ana Maria da Silva.

MARCELO APARECIDO GABRIEL, estado civil solteiro, profi ssão assistente administrativo, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A-95,FLS.261 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de 
maio de mil novecentos e oitenta e sete (09/05/1987), residente e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 
167, apartamento 32-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Joaquim Gabriel Neto e de Francisca Maria de Fatima Gabriel. GIRLANE BARBOSA 
DE SOUSA REIS, estado civil solteira, profi ssão assistente contabil, nascida em São João do 
Piauí, Estado do Piauí (CN:LV.A-16,FLS.168-SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PI), São João do Piauí, PI 
no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos e oitenta e três (29/08/1983), residente e domi-
ciliada Rua Sílvio Barbini, 167, apartamento 32-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista de Sousa Reis e de Célia Barbosa de Sousa Reis.

WAINE FERREIRA CHAGAS, estado civil solteiro, profi ssão zelador, nascido em neste 
Distrito, (CN:LV.A/044,FLS.160-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de maio de mil 
novecentos e sessenta e nove (03/05/1969), residente e domiciliado Rua Nova Petrópolis, 
70, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Ferreira Chagas e 
de Rosaly Miranda Chagas. RITA DE CASSIA MOREIRA DE CASTRO, estado civil sol-
teira, profi ssão cobradora, nascida em Salvador, Estado da Bahia, (CN:LV.A/280,FLS.212 
SALVADOR/BA), Salvador, BA no dia dezoito de março de mil novecentos e setenta e um 
(18/03/1971), residente e domiciliada Rua Bento Ribeiro, 329, Vila Regina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Adelton Mauricio de Castro e de Licia Maria Moreira de Castro.

RICARDO APARECIDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador de máquina, 
nascido em Mogi das Cruzes, neste Estado (CN:LV.A/048.FLS.040-MOGI DAS CRUZES/SP), 
Mogi das Cruzes, SP no dia primeiro de abril de mil novecentos e oitenta e seis (01/04/1986), 
residente e domiciliado Rua Criúva, 822, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Francisco da Costa Santos e de Benedita Costa dos Santos. SIMONE HUMPHREYS 
DA MATA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/024.
FLS.041V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de abril de mil novecentos e 
setenta e oito (21/04/1978), residente e domiciliada Rua Criúva, 822, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Rodrigues da Mata e de Suely Humphreys da Mata.

BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão consultor de tecnologia, 
nascido em Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/125,FLS.108V-ITAQUERA-SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e um de março de mil novecentos e noventa (21/03/1990), resi-
dente e domiciliado Rua Amália de Faria, 46, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Gildo Rodrigues Oliveira e de Euza Ribeiro dos Santos Oliveira. TAIANY VITORIANO 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida em Subdistrito Penha de 
França, nesta Capital (CN:LV.A/232,FLS.58-PENHA DE FRANÇA-SP), São Paulo, SP no 
dia dezoito de setembro de mil novecentos e noventa (18/09/1990), residente e domiciliada 
Rua Benjamin Capusso, 165, apartamento 72-B, Vila Curuçá, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lha de Ozias Raimundo da Silva e de Lindoneide Vitoriano dos Santos Silva.

ROBINSON LEONARDO DE MENEZES, estado civil solteiro, profi ssão assistente de 
logistica, nascido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital, (CN:LV.A/240,FLS.
295-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e quatro (23/02/1994), residente e domiciliado Rua Doutor Manoel 
Guimarães, 568, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Santos de 
Menezes e de Vanda Maria Leonardo de Menezes. JOSILENE BEZERRA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão encarregada de produção, nascida em Jabitacá, Iguaraci, 
Estado de Pernambuco, (CN:LV.A/018,FLS.176-IGUARACI/PE), Iguaraci, PE no dia 
onze de junho de mil novecentos e oitenta e nove (11/06/1989), residente e domiciliada 
Avenida Padre Gregório Mafra, 798, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Severino Augusto da Silva e de Maria Aparecida Bezerra Pereira.

JEFFERSON ISLAN FERRAZ, estado civil solteiro, profi ssão montador, nascido em Sub-
distrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/37,FLS.24V TATUAPÉ-SP), São Paulo, SP no dia 
dezoito de maio de mil novecentos e oitenta e três (18/05/1983), residente e domiciliado 
Avenida das Alamandas, 161, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Ofelio Ferraz e de Josiene Bispo de Araujo Ferraz. RUBIANA 
MAGALHÃES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de classe, nascida em Sub-
distrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/31,FLS.194V-VILA MATILDE-SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (26/12/1983), residente 
e domiciliada Avenida das Alamandas, 161, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amilton da Silva e de Marilene Magalhães da Silva.

CARLOS EDUARDO DOMINGUES DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão metalúrgico, 
nascido em Distrito de São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A-205,FLS.237-SÃO MI-
GUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia seis de junho de mil novecentos e oitenta e seis 
(06/06/1986), residente e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 391, bloco 03, apartamento 
97, Colônia (Zona Leste), neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Everaldo da Rocha e 
de Elizabeth de Oliveira Domingues da Rocha. JESSICA RODRIGUES SANTANA, estado 
civil solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A-39,FLS.26-SÉ/SP), 
São Paulo, SP no dia nove de fevereiro de mil novecentos e noventa (09/02/1990), residente 
e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 391, bloco 03, apartamento 97, Colônia (Zona Leste), 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Alves Santana e de Olinda Rodrigues Dias Santana.

FELIPE SAMUEL PAULINO DE BRITO, estado civil solteiro, profi ssão estagiário, nascido 
em neste Distrito (CN:LV-A-295,FLS.169V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze 
de agosto de mil novecentos e noventa e sete (12/08/1997), residente e domiciliado Rua 
Almadina, 57, A, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Ribeiro de Brito e de 
Rute Paulino Ribeiro de Brito. ELORA CASALI SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-114,FLS.104-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e noventa e sete (28/01/1997), 
residente e domiciliada Rua Roberto de Almeida, 196, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Pereira da Silva e de Magali Casali Silva.

AGENOR RODRIGUES DE SÁ, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, nascido em 
Rio Pardo de Minas, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/021.FLS.534-RIO PARDO DE 
MINAS/MG), Rio Pardo de Minas, MG no dia cinco de julho de mil novecentos e sessenta 
e um (05/07/1961), residente e domiciliado Avenida Academia de São Paulo, 776, A, casa 
02, Jardim Camargo Novo, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Herminio Evangelista de 
Sá e de Maria Rodrigues de Sá. ELENITA RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de radiologia, nascida em Campo Alegre de Lourdes, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/021.FLS.116-REMANSO/BA), Campo Alegre de Lourdes, BA no dia vinte e oito 
de maio de mil novecentos e cinquenta e oito (28/05/1958), residente e domiciliada Rua 
Severino Arboleya Imbernon, 303, casa 01, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Leopoldino Ribeiro de Santana e de Alzira Ribeiro dos Santos.

CESAR MIRANDA NETO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São 
Caetano do Sul, neste Estado, (CN:LV.A/118,FLS.120V-SÃO CAETANO DO SUL/SP), 
São Caetano do Sul, SP no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
seis (23/02/1996), residente e domiciliado Rua Ana Perena, 55, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Carlos Miranda e de Marcia 
Gonçalves da Silva Miranda. TAYNA VIEIRA ROMÃO, estado civil solteira, profi ssão offi  ce 
girl, nascida em neste Distrito, (CN:LV.A/218,FLS.058-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (22/01/1995), residente 
e domiciliada Rua Ana Perena, 55, bloco A, apartamento 13, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Andre Ricardo Romão e de Janaina Vieira.

WILLIAM PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão telefonista, nascido em Subdistrito 
Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/209,FLS.248-BELA VISTA-SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e oito de agosto de mil novecentos e noventa (28/08/1990), residente e domicilia-
do Avenida Lara Campos, 1111, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Wellington de Jesus Pereira e de Meire Aparecida Menezes Pereira. NATÁLIA PONTES 
DA SILVA FREITAS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de loja, nascida em São Luís, 
Estado do Maranhão (CN:LV.A/50,FLS.87V-SÃO LUIS-MA), São Luís, MA no dia sete 
de agosto de mil novecentos e noventa e dois (07/08/1992), residente e domiciliada Rua 
Nova Vida, 1480, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Celio Luis Cardoso Freitas e de Inês Pontes da Silva Freitas.

RODRIGO VIEIRA BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão metalúrgico, nascido em 
Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV-A-072,FLS.171 LIBERDADE/SP), São Paulo, 
SP no dia dezoito de abril de mil novecentos e oitenta e um (18/04/1981), residente e 
domiciliado Rua Guichi Shigueta, Travessa Beira Rio, 46, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Rodrigues Barbosa e de Genilza Maria Vieira Barbosa. IVO-
NETE DE OLIVEIRA ARAÚJO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ibitiara, 
Estado da Bahia (CN:LV-A-08,FLS.115V-OLHOS D´ÁGUA DO SECO/BA), Ibitiara, BA no 
dia dez de julho de mil novecentos e oitenta e três (10/07/1983), residente e domiciliada 
Rua Guichi Shigueta, Travessa Beira Rio, 46, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Francisco Santos Araújo e de Valda Rodrigues de Oliveira.

RAFAEL ORLAN DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão estagiário, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A-165,FLS.123Vº-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de julho de mil 
novecentos e noventa e dois (07/07/1992), residente e domiciliado Rua Sorana Gurian, 30, 
Jardim Santa Terezinha (Zona Leste), nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Iorides Jose da 
Silva e de Silvia Cristina Orlan da Silva. RAQUEL MENOM MACHADO, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida em neste Distrito (CN:LV.A-183,FLS.207 ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia dez de maio de mil novecentos e noventa e três (10/05/1993), 
residente e domiciliada Rua Leopoldo Delisle, 31, casa B, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Julio Cesar Machado Fernandes e de Sandra Regina Menom.

FÁBIO MATEUS DE ALMEIDA ALVES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de almo-
xarifado, nascido em Macaúbas, Estado da Bahia, (CN:LV.A/028,FLS.148-BOQUIRA/BA), 
Macaúbas, BA no dia três de maio de mil novecentos e noventa (03/05/1990), residente e 
domiciliado Avenida Padre Gregório Mafra, 137, casa 01, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Joselito de Miranda Alves e de Ana Célia de Almeida Alves. ARIANE CRISTINA 
ROSSO DA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital, 
(CN:LV.A/140,FLS.173V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia sete de agosto de mil 
novecentos e noventa e cinco (07/08/1995), residente e domiciliada Rua Itaueira, 87, casa 01, 
Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivan Ricardo da Cruz e de Elaine Rosso.

CLÉSIO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista técnico, nascido em Itabaia-
na, Estado de Sergipe (CN:LV.A/123,FLS.043-3º OFICIO DE ITABAIANA-SE), Itabaiana, 
SE no dia vinte de junho de mil novecentos e setenta e três (20/06/1973), residente e 
domiciliado Rua Laura Bossi, 30, bloco A, apartamento 44, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Clélia de Oliveira. ROSANE SILVA DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão micro empresária, nascida em São Paulo - Capital, 
(CN:LV.A/143,FLS.209V-BELA VISTA-SP), São Paulo, SP no dia vinte de outubro de mil 
novecentos e oitenta e seis (20/10/1986), residente e domiciliada Rua Laura Bossi, 30, 
bloco A, apartamento 44, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Mavio Epifanio dos Santos e de Maria Nazaré Silva dos Santos.
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Distrito - Itaquera
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:

THIAGO AMORIM DANTAS,
nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A-74,FLS.242-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia onze de março de mil novecentos e oitenta e seis (11/03/1986), 
residente e domiciliado Rua Carolina Fonseca, 297, bloco 01, apartamento 22, Vila 

Lourdes Gino de Amorim Dantas. FABIANA RIBEIRO DE SOUSA, estado civil solteira, 

de julho de mil novecentos e setenta e nove (07/07/1979), residente e domiciliada Rua 
Carolina Fonseca, 297, bloco 01, apartamento 22, Vila Santana, neste Distrito, São 

VINÍCIUS COSTA FERNANDES, estado civil solteiro, profissão mecãnico, nascido 

vinte e nove de outubro de mil novecentos e oitenta e oito (29/10/1988), residente e 

VANESSA DE SOUZA GONÇALVES FONSECA, estado civil solteira, profissão 
-

Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Amauri Gonçalves Fonseca e de Suely 

MURILO HENRIQUE NUNES MORAIS,

CAROLINE MORETTI SOUZA,

Paulo, SP no dia vinte e nove de março de mil novecentos e noventa e seis (29/03/1996), 
residente e domiciliada Rua Renzo Baldini, 575, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 

ALEXANDRE FERREIRA MIRANDA,

CANGAÍBA/SP), São Paulo, SP no dia onze de fevereiro de mil novecentos e noven-
ta e dois (11/02/1992), residente e domiciliado Avenida Ernesto Souza Cruz, 1402, 

HELEN CRISTINA FERREIRA 
SERGIO,

Ferreira dos Santos Sergio.

SANDERSON ROSOLEM DA SILVA,
Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/233.FLS.188V-PENHA DE FRANÇA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos e noventa e um 

Rosolem da Silva. TAMIRES ALVES,
em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/091.FLS.087V-SAÚDE/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (30/08/1988), residente e 

JAMES RODRIGUES CERQUEIRA, -
tivo pleno, nascido em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia dez de setembro 

LENIR RICARTE DE OLIVEIRA, 

Paulo, SP no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e sessenta e sete (17/01/1967), 

WESLEY SANTOS DE ARAGÃO OLIVEIRA,
de prensa de moldar vidro, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (20/02/1992), residente e domiciliado 

Santos Oliveira e de Helia Santos de Aragão Oliveira. KASSIA FERREIRA DE BARROS, 

RCPN de Ferraz de 
Vasconcelos, neste Estado”

PAULO SÁVIO DE ARAUJO,

de mil novecentos e sessenta e quatro (11/12/1964), residente e domiciliado Rua Canção 

SUELI MARIA 
APARECIDA BENTO,

Empresas & Negócios

Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

Distrito - Itaim Paulista

O pretendente: CAIQUE ALVES DA SILVA,

Silva. A pretendente: GABRIELE FERREIRA DA SILVA,
recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/06/1997), residente e domiciliada 

-
çalves Ferreira Silva.

O pretendente: EZEQUIEL AZEVEDO, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nas-
cido em Guarulhos, SP, no dia (18/12/1972), residente e domiciliado neste distrito, 

A pretendente: TAINARA APARECIDA DA SILVA VIDAL, estado civil solteira, 
profissão segurança, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/04/1988), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Helio de Souza Vidal e de Vilma 

O pretendente: MARCIO MOREIRA DE SOUSA,

MILEIDE FREIRE BRASILIO,
em São Paulo, SP, no dia (18/10/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 

O pretendente: THIAGO DAS NEVES GOMES,
porteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/06/1986), residente e domiciliado 

-
mes. A pretendente: ANA PAULA DA SILVA COSTA,
operadora de caixa, nascida em Fortaleza, CE, no dia (13/03/1983), residente e 

Valquiria Veronica da Silva Costa.

O pretendente: DIOGO ROBSON REIS DE LIMA,
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/06/1993), residente e domiciliado neste distrito, 

pretendente: PAULA MARGARETE DE SOUZA BARROS,

O pretendente: GUSTAVO SIMÕES DE AQUINO CASTRO,
cobrador de onibus, nascido em Guarulhos, SP, no dia (07/11/1987), residente e domi-

de Fatima Castro. A pretendente: NATHÁLIA ROSA GONÇALVES, estado civil solteira, 

Venina da Rosa Gonçalves.

O pretendente: CEZAR AUGUSTO DA SILVA SANTOS,
auxiliar de estoque, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/10/1992), residente e do-

CAROLINE BATISTA DE SOUZA, estado civil 

de Cassia Batista do Nascimento de Souza.

O pretendente: RAFAEL AQUINO DE BRITO, -
mentador de materiais, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/05/1985), residente 

Perpetua Aquino de Brito. A pretendente: ANDRÉIA PÂMELA GATTI, estado civil 

O pretendente: RODRIGO PEREIRA DA SILVA,
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/02/1994), residente e domiciliado neste distrito, 

MICHELE BAR-
BOSA CERQUEIRA,

O pretendente: JULIO CESAR DE SOUZA ROMANO,
balconista, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/01/1983), residente e domiciliado neste 

A pretendente: ALINE SANCHES,
em São Paulo, SP, no dia (04/12/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 

O pretendente: AILTON FERREIRA SANTOS,
geral, nascido em Seabra, BA, no dia (02/05/1992), residente e domiciliado neste 

-
tos. A pretendente: PEDRINA PEREIRA DE BRITO,
autonoma, nascida em São Raimundo Nonato, PI, no dia (29/06/1976), residente e 

Pereira de Brito.

O pretendente: JOEL SILVA DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/08/1991), residente e domiciliado neste 

da Silva. A pretendente: MAYSA RODRIGUES SANTOS, estado civil solteira, 
profissão turismologa, nascida em Suzano, SP, no dia (17/10/1988), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Adauto dos Santos e de Ivaneide 

O pretendente: PAULO RICARDO BATISTA DE SOUSA,
instalador, nascido em Euclides da Cunha, BA, no dia (25/06/1969), residente e domici-

DAGMAR LIMA DE SOUZA,
Verde, SE, no dia (12/03/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 

O pretendente: HAILTON BISPO MANGUEIRA, estado civil solteiro, profissão A.A.S, 
nascido em Cruzeiro do Oeste, PR, no dia (14/04/1971), residente e domiciliado 

-
za. A pretendente: MARCIA GOMES DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
analista de credito, nascida em Guarulhos, SP, no dia (05/02/1978), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Gomes da Silva e de 

O pretendente: VIRGÍLIO FERREIRA RIBEIRO,

pretendente: LÍLIAM NUNES DE SOUZA,
em São Paulo, SP, no dia (11/01/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 

O pretendente: JAILTON DOS SANTOS SILVA,
nascido em Floresta Azul, BA, no dia (10/08/1988), residente e domiciliado neste distrito, 

EDILENE FERNANDES LIMA,
nascida em São Paulo, SP, no dia (02/04/1994), residente e domiciliada neste distrito, São 

O pretendente: DANIEL FARIA DA SILVA,
de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/07/1979), residente e domiciliado 

Faria da Silva. A pretendente: CLEUSA DO CARMO SANTOS, estado civil solteira, 
-

O pretendente: ANTONIO JORGE NUNES DOS PASSOS, estado civil divorciado, pro-

-
sos e de Zelinda Alves de Oliveira. A pretendente: VANESSA PEREIRA VIANA, estado 

e de Elzita Pereira Viana.

O pretendente: JOSÉ RAIMUNDO GUIMARÃES DE MENEZES, estado civil viúvo, 

JUCINEIDE DOS ANJOS FLORES DA SILVA, 

O pretendente: ANDERSON CARVALHO DA SILVA,
formateiro, nascido em Suzano, SP, no dia (08/12/1994), residente e domiciliado neste 

da Silva. A pretendente: JULIANA SILVA COSTA,
nascida em São Paulo, SP, no dia (11/12/1993), residente e domiciliada neste distrito, 

O pretendente: JEFERSON LUIS DOS SANTOS SOARES, -
são promotor de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/11/1994), residente e 

Lourdes dos Santos Soares. A pretendente: QUESIA ALVES DOS SANTOS DA SILVA, 

O pretendente: NILSON CARDOSO DE ALMEIDA
nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (19/11/1979), residente e domiciliado neste 

A pretendente: MICHELE APARECIDA DE ALMEIDA,
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/07/1986), residente e domiciliada neste distri-

O pretendente: LUCAS BRAGA RIBEIRO,
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/03/1993), residente e domiciliado neste distrito, 

STEPHANIE SUANI LEMOS CAMARA,
São Paulo, SP, no dia (19/10/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 

O pretendente: CAÍQUE VICENTE DE SOUZA,
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/03/1994), residente e domiciliado neste distrito, 

THAIS MENDES MARTINS,
em São Paulo, SP, no dia (30/01/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 

O pretendente: WENDER DE SOUZA CUNHA,
nascido em São Paulo, SP, no dia (25/12/1993), residente e domiciliado neste distrito, 

PATRICIA BATISTA GOMES,

O pretendente: JOEL NERES DE FARIAS,
em Remanso, BA, no dia (05/02/1976), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 

ELAINE 
ALVES DE ALVARENGA,
São Paulo, SP, no dia (11/01/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 

O pretendente: EVANDRO DE PAULO MELLO,
de licitação, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/12/1982), residente e domiciliado 

PRISCILA DE PAULA EDUARDO, estado civil divorcia-

de Lucimar de Paula Eduardo.

O pretendente: ALAN FERREIRA LUPIANHEZ,

Souza Lupianhez. A pretendente: GRACIELLE ALMEIDA DE OLIVEIRA, estado civil 
-

Gislene de Almeida Oliveira.

O pretendente: DANIEL RIBEIRO AMORIM,
nascido em São Paulo, SP, no dia (07/03/1993), residente e domiciliado neste distrito, 

ELISANGELA 
SANTOS LEITE,

Leite e de Eliene Costa dos Santos.

O pretendente: ERICO ANASTACIO DA SILVA,
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/03/1979), residente e domiciliado 

Silva. A pretendente: RITA DE CASSIA DE LIMA,
encarregada de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/08/1971), residente e 

Aurina de Lima.

O pretendente: SÉRGIO DO NASCIMENTO CHAGAS,
preparador de derivados, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/09/1979), residente e 

do Nascimento Chagas. A pretendente: PATRÍCIA PEREIRA DOS SANTOS, estado civil 

O pretendente: CARLOS FELIPE PEREIRA DOS SANTOS, -
são auxiliar de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/04/1983), residente 

NINA KARLA CASTRO PORFIRIO, estado civil 

O pretendente: MANOEL CARLOS DOS SANTOS,
geral, nascido em Aracatu, BA, no dia (25/07/1977), residente e domiciliado neste distrito, 

ELENICE 
PRADO MENEZES,

O pretendente: LUAN ALVES DA ROCHA,
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/01/1993), residente e domiciliado neste 

Costa Rocha. A pretendente: CIBELE SECATO DOS SANTOS, estado civil divorciada, 

O pretendente: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS,
de maquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/07/1985), residente e domiciliado 

Santos. A pretendente: ANA PAULA CLARA DA SILVA,
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/02/1992), residente e domiciliada neste 

O pretendente: RODRIGO DA SILVA SOUZA,
nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (28/07/1981), residente e domiciliado neste 

pretendente: KARINA VILELA,
Paulo, SP, no dia (15/03/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 

O pretendente: UESLEY VITAL DA SILVA,
nascido em Campo Alegre de Lourdes, BA, no dia (04/06/1992), residente e domiciliado 

Silva. A pretendente: SHEILA JORGE ARAÚJO,
nascida em Solonópole, CE, no dia (17/01/1993), residente e domiciliada neste distrito, 

O pretendente: LUCAS MATEUS LIMA SANTOS PEREIRA,
operador de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/02/1997), residente e domiciliado 

Pereira. A pretendente: NAYARA BATISTA RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteira, 

O pretendente: VICTOR MAXIMIANO ROBERTO,
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/03/1993), residente e domiciliado neste distrito, São 

pretendente: SARAH DO NASCIMENTO DE MORAIS,
lar, nascida em Suzano, SP, no dia (20/05/1991), residente e domiciliada neste distrito, São 

O pretendente: EDILSON ALEF DE SOUZA SANTOS,
operador auxiliar, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (31/08/1995), residente 

Gomes dos Santos. A pretendente: ANA PRISCILA RAMALHO DA SILVA, estado civil 

Rita de Cassia Ramalho da Silva.

O pretendente: VICTOR MOURA MARIANO,
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/05/1994), residente e domiciliado neste distrito, São 

JÉSSICA MARIA SANDY SILVA,
Itaquaquecetuba, SP, no dia (26/04/1995), residente e domiciliada neste distrito, São 

O pretendente: VICTOR MOREIRA FREITAS,
nascido em São Paulo, SP, no dia (09/12/1994), residente e domiciliado neste distrito, São 

JOYCE 
CRISTINA DINIZ,

Pinheiro Diniz e de Kelly Cristina dos Santos.

O pretendente: LUCIANO DOS SANTOS MANGABEIRA,
eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/07/1998), residente e domiciliado neste 

KASSIA 
CRISTINA DE ALMEIDA SOUZA,
São Paulo, SP, no dia (03/03/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 

O pretendente: CLEITON DE OLIVEIRA FERREIRA,
de lavanderia, nascido em Guarulhos, SP, no dia (13/10/1982), residente e domiciliado neste 

pretendente: ERCYLENE COUTINHO DA COSTA,

O pretendente: EDER MALTA PRAXEDES,
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/06/1986), residente e domiciliado neste distrito, 

pretendente: SORAIA ALVES JACOME,
nascida em São Paulo, SP, no dia (24/08/1994), residente e domiciliada neste distrito, São 

O pretendente: GERSON PEDRO DOS SANTOS, -
nador eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/03/1979), residente e domiciliado 

pretendente: ERÍ DE FÁTIMA OLIVEIRA,
nascida em São Paulo, SP, no dia (08/06/1975), residente e domiciliada neste distrito, 

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1003245-97.2016.8.26. 0565 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 6ª VC, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de SP, Dr(a). Daniela Anholeto Valbão
Pinheiro Lima, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Constantino Georges Georgiadis, RG 12691699,
CPF 050.707.578-14, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de União Social Camiliana, da
quantia de R$ 4.090,15 (abril/2016), referente ao contrato de prestação de serviços educacionais
firmado entre as partes e que não foi cumprido. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua Citação, por Edital, para no prazo de quinze (15) dias, proceder ao pagamento
da quantia especificada e honorários advocatícios correspondentes a 5% do valor da causa ou
apresentar embargos ao mandado monitório, nos termos do art. 701 do CPC. O prazo de 15 dias,
fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Caetano do Sul,
aos 10 de janeiro de 2018.                                                                                                              (06 e 07)

Companhia Natal - Empreendimentos, Participações, In-
dústria e Comércio - CNPJ/MF nº 61.339.917/0001-00 - NIRE 
353.0005306-1 - Convocação - Assembleia Geral Ordinária 
a ser realizada em 12.04.18 - Ficam convocados os senhores 
acionistas da Companhia Natal - Empreendimentos, Participa-
ções, Indústria e Comércio a se reunirem em assembleia geral 
ordinária, no dia 12 de abril de 2018, às 09:00hs, na sede social 
na Avenida Guilherme Giorgi, 1091, nesta Capital, para discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1.- Relatório da admi-
nistração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.17; 
2.- fixação dos honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de 
interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o arti-
go 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP), 02 de março de 2018. 
(a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Para veiculação 
de seus Balanços, 

Atas, Editais e 

ligue para

netjen@netjen.com.br

09ª Vara Cível da Comarca de Santos do Estado de São Paulo. Edital de Citação – Prazo 20 dias -
Proc. 1002239-9 8.2015.8.26.0562. A Drª. Carlos Ortiz Gomes, Juíza de Direito da 09º Vara Cível da
Comarca de Santos, faz Saber que BANCO TOYOTA DO BRASIL SA, pessoa jurídica de direito
privado, com sede na cidade de São Paulo – SP, sito à Av. Jornalista Roberto Marinho, 85, CEP
04576-010, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 03.215.790/0001-10, ajuizou-lhe Ação de Busca e Apreensão
contra o financiado Sr. DANIEL AUGUSTO SILVEIRA DE ANDRADE, inscrito no CPF nº
339.155.078-30, referente a inadimplência do contrato de financiamento. Estando o réu, em lugar
ignorado, foi deferida a Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça
contestação a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando
advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado
na forma da lei. Nada Mais.                                                                                                           (06 e 07)

1ª VRP – Capital. 
- 

 Comarca 

Luiz Eduardo Sampaio, Cleusa Sampaio, Luiz Ivanhoé 
Sampaio Filho, Rosemary dos Santos Sampaio, Luiz Carlos Sampaio, Ligia de Castro Sampaio, 
Luiz Alberto Sampaio, Clea Marques Correa Sampaio, Branca Martha Sampaio Silva, Nilo 
Campbell Silva Filho
seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que João de Assunção Andrade 
Nunes e Irene Maria Rodrigues Costa ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração 

- Vila Erna - Cidade Ademar - 29º 
Subdistrito Santo Amaro - São Paulo - 0020-1, 

-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 

 

6ª VC – Capital. -81.2013. 

a forma da Lei, etc. FAZ SABER a Fabiana Carmelita da Silva, 
CPF 324.744.578-10 que, VSTP Educação LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória, objetivando o 

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Encontrando-se 
a requerida em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital para que em 15 dias, a fluir após o 

-se o mandado inicial em mandado 
 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0013539-34.2017.8. 26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Adriana Cristina Paganini
Dias Sarti, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Marcia Regina Gomes Leal, Brasileiro, RG 2236181,
Rua Saioa, 239, aptº 185-B, Vila Firmiano Pinto, CEP 04124-120, São Paulo - SP que por este Juízo,
tramita de uma ação de Cumpri mento 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$7.469,19, 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 05 de fevereiro de 2018.                                            (06 e 07)
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