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BOLSAS
O Ibovespa: +2,01% Pontos: 
85.776,46 Máxima de +2,45% : 
86.149 pontos Mínima estável: 
84.090 pontos Volume: 16,04 
bilhões Variação em 2018: 
12,27% Variação no mês: 0,48% 
Dow Jones: -0,16% Pontos: 
24.748,07 Nasdaq: +0,19% 
Pontos: 7.295,24 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,3802 Venda: 
R$ 3,3807 Variação: -0,87% 
- Dólar Paralelo Compra: R$ 
3,44 Venda: R$ 3,54 Variação: 
-0,84% - Dólar Ptax Compra: 
R$ 3,3838 Venda: R$ 3,3844 
Variação: -0,58% - Dólar Turismo 
Compra: R$ 3,3530 Venda: R$ 
3,5170 Variação: -0,65% - Dólar 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,34% ao 
ano. - Capital de giro, 9,44% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.353,50 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,30% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 145,300 
Variação: -1,22%.

Futuro (maio) Cotação: R$ 3,3840 
Variação: -0,84% - Euro (17h36) 
Compra: US$ 1,2376  Venda: US$ 
1,2378  Variação: +0,06% - Euro 
comercial Compra: R$ 4,1820 
Venda: R$ 4,1840 Variação: 
-0,81% - Euro turismo Compra: 
R$ 4,1400 Venda: R$ 4,3370 
Variação: -0,76%.

Futuro: +2,24% Pontos: 85.980 
Máxima (pontos): 86.065 Mínima 
(pontos): 84.315. Global 40 
Cotação: 800,840 centavos de 
dólar Variação: +0,62%.

O mundo é mágico. 
As pessoas não 
morrem, fi cam 
encantadas”.
Guimarães Rosa (1908/1967)
Escritor brasileiro

“servem exclusivamente para 
esta linha”. Por meio de nota, 
Sergio Avelleda informou que 
“é inocente, não é acusado 
de fraude e não assinou o 
contrato de compra dos trens, 
objeto da ação do MP” (ABr).

A Justiça de São Paulo 
tornou o atual presiden-
te do Metrô paulista e 

cinco ex-presidentes da com-
panhia réus por improbidade 
administrativa. Eles foram 
denunciados pelo Ministério 
Público pela compra de 26 
trens, com seis carros cada um, 
destinados à linha 5 – Lilás. A 
compra ocorreu em 2011 por 
R$ 615 milhões, durante o 
governo de Geraldo Alckmin, 
que não foi alvo desta investi-
gação. Segundo o MP, os trens 
foram comprados mesmo sem 
que a linha entrasse em pleno 
funcionamento, com as obras 
paradas desde 2010.

A decisão é do juiz Adriano 
Marcos Laroca. Os réus são o 
atual secretário de Transpor-

Presidente do Metrô-SP 
e ex-dirigentes viram 
réus por improbidade

tes Metropolitanos e ex-presi-
dente da companhia, Clodoaldo 
Pelissioni; o chefe de gabinete 
da prefeitura e ex-presidente 
do Metrô Sergio Avelleda; o 
atual presidente do Metrô, 
Paulo Menezes Figueiredo e os 
ex-presidentes da companhia 
Peter Walker, Jorge Fagali e 
Luiz Antonio Pacheco. Além 
deles, também foram pronun-
ciadas réus o ex-secretário dos 
Transportes Metropolitanos, 
Jurandir Fernandes, e os ex-
-executivos do Metrô, Laércio 
Biazzotti e David Turbuk.

De acordo com a denúncia, 
o Metrô manteve a compra dos 
trens, mesmo com a paralisação 
das obras em 2010, sem “qual-
quer explicação aparente”. A 
Linha 5 – Lilás tem atualmente 

11 estações e liga as estações 
Capão Redondo a Eucaliptos. 
Para o MP, os responsáveis pela 
compra assumiram o risco de 
causar danos aos cofres públi-
cos, uma vez que, sem o término 
das obras, as composições se-
quer podiam ser submetidas a 
testes. De acordo com a denún-
cia, os trens foram espalhados 
por diversos locais e chegaram 
a ser alvos de vandalismo. 

Por meio de nota, a Secretaria 
de Transportes Metropolitanos 
informou que a denúncia do MP 
“não foi recebida em defi nitivo, 
estando pendente de decisão do 
TJ-SP”. O órgão diz ainda que 
“não se justifi cam as inclusões de 
Clodoaldo Pelissioni e Paulo Me-
nezes pelo simples fato de terem 
exercido o cargo de presidente 

A Linha 5 – Lilás tem atualmente 11 estações e liga as estações Capão Redondo a Eucaliptos.

do metrô mais de quatro anos 
após a assinatura do contrato 
de aquisição dos trens”.

“Além disso, o contrato de 
compra dos trens da linha 5 – 
Lilás não foi assinado por Paulo 
Menezes Figueiredo ou Clodo-

aldo Pelissioni, não havendo 
qualquer participação deles 
em relação a estes atos admi-
nistrativos”, diz a nota. O órgão 
explica que os trens da linha 5 
não poderiam ser utilizados em 
outras linhas do Metrô porque 

Trump escolhe 
Argentina e nega 
Brasil na OCDE

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, confi r-
mou na terça-feira (17) que não 
escolheu o Brasil para entrar na 
Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). O republicano deu 
preferência para a adesão da 
Argentina na organização inter-
nacional, devido ao “respaldo 
eleitoral” de seu presidente, 
Maurício Macri, nas reformas 
que está realizando no país.

Além disso, segundo Trump, 
entrar na OCDE não seria a reali-
dade do Brasil. “Faltaria no Brasil 
consenso claro sobre as refor-
mas, especialmente por meio de 
respaldo eleitoral - algo que pôde 
ser verifi cado na Argentina nas 
últimas eleições presidenciais 
e legislativas”, escreveu a enti-
dade. Apesar do Brasil ter sua 
entrada negada na organização 
considerada “o clube dos países 
desenvolvidos”, a secretaria da 
entidade aprovava a adesão do 
país. Antes da Argentina, a única 
nação sul-americana que estava 
na entidade era o Chile (ANSA). 

Apesar de a economia mun-
dial apresentar sinais favoráveis 
de crescimento, a estabilidade 
fi nanceira global enfrentará 
obstáculos e permanecerá vul-
nerável no curto, médio e longo 
prazos devido à volatilidade 
do mercado de ações (curto 
prazo). A médio prazo, há risco 
para a estabilidade do sistema 
fi nanceiro, e no longo, riscos 
elevados de desaceleração.  
As informações são parte do 
Relatório Global de Estabili-
dade Financeira (GFSR, sigla 
em inglês), divulgado ontem 
(18) pelo Fundo Monetário 
Internacional (FMI).

O relatório mostrou três 
áreas de vulnerabilidade: “en-
fraquecimento da qualidade de 
crédito; instabilidades relacio-
nadas à dívida externa em mer-
cados emergentes e países de 
baixa renda; e descasamentos 
de liquidez em dólar entre ban-
cos fora dos Estados Unidos. 
Vamos considerar cada um por 

A médio prazo, há risco para 

a estabilidade do sistema 

fi nanceiro.

O Brasil só deverá alcançar 
superávit primário – resultado 
positivo de receitas e despesas 
do governo excluindo juros – 
daqui a quatro anos, em 2022. 
A estimativa foi divulgada 
ontem (18) no relatório Fiscal 
Monitor, do Fundo Monetário 
Internacional (FMI). O anúncio 
da nova expectativa para o 
superávit ocorre uma semana 
depois de o governo federal ter 
proposto manter o défi cit de R$ 
139 bilhões nas contas públicas 
em 2019, com valores negativos 
até 2021. A melhor projeção do 
PIB, de 2,3%, percentual 0,4% 
maior que o de janeiro, não é 
sufi ciente para melhorar o de-
sajuste entre gastos públicos e 
receita gerada.

O FMI estima que a dívida bruta 
chegue a 87,3% do PIB neste ano, 
mais de 3% que o ano passado, 
que foi de 84%. Para 2019, a proje-
ção é que a dívida bruta supere os 
90% do PIB. Contudo, de acordo 
com o relatório de outubro, há 
uma leve projeção de melhora 
no endividamento, com prévia 
dívida bruta de 87,7% em 2018 
e de 91,1% no ano que vem. O 
FMI aponta que a reforma da 

Vacinação contra gripe
A Campanha Nacional de 

Vacinação contra a gripe terá início 
na próxima segunda-feira (23), e 
vai até 1° de junho. A informação 
foi dada pelo Ministério da Saúde. 
Segundo o órgão, a imunização 
vai assegurar proteção contra os 
três subtipos do vírus de maior 
incidência: H1N1, H3N2 e Infl uenza 
B. O objetivo é atuar no período 
de maior propagação do vírus: na 
transição entre o outono e o inverno. 

O ex-promotor italiano An-
tonio Di Pietro, um dos líderes 
da Operação Mãos Limpas, saiu 
em defesa da Lava Jato e afi r-
mou que o ex-presidente Lula 
não é alvo de um “processo po-
lítico”. Em entrevista ao jornal 
“Il Fatto Quotidiano”, próximo 
ao partido antissistema Movi-
mento 5 Estrelas (M5S), Di 
Pietro disse que, assim como 
na Itália, não há “nenhuma 
forçação jurídica” na ação dos 
promotores brasileiros.

Tal qual a Mãos Limpas, a 
Lava Jato é acusada por críticos 
de exagerar nas prisões preven-
tivas para conseguir delações 
premiadas contra fi guras de 
relevo. “Estou convencido de 
que é possível comparar as duas 
experiências e de que ambos os 
inquéritos foram conduzidos de 
modo exemplar, no respeito da 
lei e das garantias dos investi-
gados”, afi rmou o ex-promotor. 
“Os ataques que nós sofremos, 
em 1992 e 1993, quando nos cri-
ticavam dizendo que estávamos 
fazendo uma operação política, 
agora atingem os magistrados 

Di Pietro afi rmou que

ex-presidente Lula

não sofre processo político.

Brasília - O senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP) protoco-
lou um novo pedido de impe-
achment contra o presidente 
Temer na tarde de ontem (18), 
na Câmara. A denúncia popular 
sugere “possível prática de 
crime de responsabilidade” por 
causa de obra na casa de uma 
das fi lhas do presidente.

Randolfe sugere que o Con-
gresso deve responder se o 
presidente Temer mentiu ao 
dizer, por duas ocasiões, du-
rante o exercício do mandato 
presidencial, que não recebeu 
valores não contabilizados para 
campanhas, o chamado caixa 2, 
e que não realizou transações 
fi nanceiras com o coronel Lima. 
O parlamentar considera que, 
caso o Congresso rejeite seu 
pedido, assumirá o “ônus polí-
tico” de julgar que “a prá tica de 
corrupção passiva, organização 
criminosa e lavagem de dinhei-
ro, por parte do Presidente da 
República,é compatível como 
comportamento ético esperado 
do ocupante do Planalto”.

Esta não é a primeira vez 
que Temer é denunciado por 

Senador Randolfe Rodrigues 

(Rede-AP).

Brasília - A presidente do 
PT, senadora Gleisi Hoffmann 
(PR), classifi cou como xenófo-
bas as críticas da senadora Ana 
Amélia (PP-RS) ao vídeo que 
gravou para a rede de televisão 
Al Jazeera. Ana Amélia afi rmou 
que Gleisi poderia ter violado a 
Lei de Segurança Nacional por 
supostamente ter provocado 
“atos de hostilidade” contra 
o Brasil ao pedir apoio para 
a campanha de libertação do 
ex-presidente Lula na emissora 
árabe.

O artigo oitavo da Lei de Se-
gurança Nacional diz que seria 
crime “entrar em entendimento 
ou negociação com governo 
ou grupo estrangeiro, ou seus 
agentes, para provocar guerra 
ou atos de hostilidade contra 
o Brasil”. 

No plenário, Ana Amélia 
fez duras críticas ao vídeo da 
petista, que classifi cou como 
grave, e disse que “espera que 
essa convocação não seja um 
pedido para o Exército islâmico 
atuar no Brasil”. 

“Essa hostilidade pode estar 
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Divulgação

Economia mundial dá sinais 
favoráveis de crescimento

instável do ponto de vista 
político e comercial também 
é um fator preocupante para 
investidores. O FMI recomenda 
que atores políticos aproveitem 
o momento favorável para 
tomar medidas que reduzam 
os riscos, sobretudo no caso de 
emergentes (categoria em que 
o Brasil se encaixa). Para estes 
países a recomendação do fundo 
é “fortalecer os fundamentos 
econômicos e amortecer os 
choques externos”.

De acordo o FMI é preciso 
ajustar aspectos econômicos 
e financeiros, para evitar 
contratempos e problemas 
futuros. Para controlar o risco 
de alta infl ação, puxada por 
preços de produtos e serviços, 
reguladores fi nanceiros podem 
controlar a oferta monetária, e 
consequentemente a infl ação. 
Contudo, este tipo de ação aca-
ba abalando o próprio mercado 
fi nanceiro e gerando instabili-
dade no sistema global (ABr).

sua vez”, diz o texto. Para paí-
ses emergentes, o prognóstico 
do estudo é “um panorama de 
condições fi nanceiras positi-
vas externas”, que deverá ser 
aproveitado oportunamente 
para “aprimorar suas políticas 
de regulação fi nanceira para 
estabilidade monetária”.

O cenário geopol í t ico 

Novo pedido de 
impeachment contra Temer

cri me de responsabilidade na 
Câmara. Em 2016, o advogado 
Mariel Marley Marra apresen-
tou pedido de impeachment 
contra o então vice-presidente 
alegando que ele cometeu 
os mesmos crimes da ex-
-presidente Dilma Rousseff. O 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia e líderes governistas, no 
entanto, não fi zeram esforço 
pela instalação do colegiado, 
que não possui indicações su-
fi cientes até hoje para começar 
os trabalhos (AE). Ex-promotor da ‘Mãos 

Limpas’ defende 
prisão de Lula

brasileiros, acusados por uma 
espécie de ‘golpe contra a de-
mocracia’”, acrescentou.

Na visão de Di Pietro, de 
quem o juiz Sérgio Moro é 
admirador declarado, a Justiça 
do Brasil está ‘apenas fazendo 
seu dever’. “Descobriram uma 
corrupção sistêmica muito dis-
seminada, assim como a Mãos 
Limpas descobriu na Itália. 
Lula não sofreu um processo 
político”, disse. A Mãos Limpas 
investigou 4,5 mil pessoas, indi-
ciou 3,2 mil e obteve cerca de 
1,3 mil condenações (ANSA).

Brasil: superávit primário 
só daqui a quatro anos

Previdência poderia produzir 
uma economia de cerca de 9,5% 
do PIB dos próximos 10 anos. 
Mas o adiamento da reforma, 
adia a estabilidade, segundo o a 
entidade.

Países emergentes como o 
Brasil mostraram um alto nível 
de endividamento, comparado 
a outros países emergentes. O 
endividamento das economias 
destes países, como um todo, 
será de 49% em 2018, e 51,2% 
o ano que vem. Na América 
latina, este fator chegará a 
61,8% este ano e há 66,4% 
em 2019. O relatório apontou 
ainda um novo recorde para a 
dívida global, que atingiu novo 
recorde em 2016, chegando a 
US$ 164 trilhões, o que equivale 
a 225% do PIB global (ABr).
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Após vídeo para TV árabe, 
Senadoras trocam acusações

entendida aí exatamente aqui-
lo que a gente suspeita que 
possa ter sido o objetivo dessa 
manifestação publicada nesta 
semana pela TV Al Jazeera, 
com sede no Catar e com gran-
de repercussão e infl uência 
no mundo árabe”, insinuou a 
senadora gaúcha. Pelo Twit-
ter, e depois em discurso no 
plenário, Gleisi reforçou que 
deu entrevistas praticamente 
idênticas para redes de tele-
visão de países como França, 
Inglaterra e Espanha, porém 
apenas a emissora árabe gerou 
reações negativas por parte de 
Ana Amélia.

“O incômodo dessa senadora 
do Rio Grande do Sul não foi com 
o conteúdo da minha fala, e sim 
a emissora com quem falei”. E 
que a indignação de Ana Amé-
lia representa um “desvio de 
caráter”, fruto de “ignorância, 
xenofobia e má-fé” com o povo 
árabe. “Essa mesma senadora 
incentivou violência contra 
caravana de Lula, quando disse 
que era para erguer o relho”, 
reagiu Gleisi (AE).
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OPINIÃO
Saudades

do Rio de Janeiro

Quando eu era criança, 

eu via o mundo através 

da Barsa e da Conhecer 

(ambas enciclopédias 

pré-internet) que 

eram nossas fontes 

de informação para 

pesquisa

Er a m  v o l u m e s  d e 
i n f o r m a ç ã o  q u e 
caberiam assim, no seu 

IPhone 1.
Mergulhado naquilo, eu era 

obcecado com a ideia de visitar 
o Egito, a Jordânia, a Síria e o 
Irã, os berços da civilização. 
Este último país foi minha 
primeira decepção quando da 
revolução islâmica e invasão da 
embaixada Americana. 

M e u  s u b c o n s c i e n t e 
informou-me que não era lá 
uma boa ideia viajar pelo Irã. 
Ok, eu pensei. Ainda tenho o 
Egito, a Jordânia ou a Síria. 
Comprava livros e guias de 
viagem, embevecido com 
imagens românticas de Petra, 
Damascus ou todo o magnífi co 
Egito. Filmes, livros, postais 
de amigos. Um sonho que 
eu alimentava com papel de 
folhetos da Varig. 

Claro que era um sonho pois 
eu, menino pobre, jamais seria 
levado por minhas pernas além 
da saudosa Iguaba. Eis que 
vem o passado recente e eu 
me vejo fazendo parte de um 
grupo pequeno mas valioso, 
que rodou por aí, mundo a fora 
defendendo o Rio de Janeiro 
como destino turístico. Eram 
dias de Leonel Brizola e por 
tamanha tristeza e decepção, 
não mais sobre isso eu falar 
preciso, como diria o Mestre 
Yoda.

Hoje, meu sonho foi para 
o saco: tenho medo de ir 
a Jordânia devido ao seu 
alinhamento com a America e o 
risco que isso implica. Turistas 
foram fuzilados em diferentes 
momentos e locais do Egito, 
riscando este belo país da 
minha lista também. Falando 
em riscar, a Síria foi apagada 
do interesse de todo turista ou 
visitante, a não ser dos milicos 
russos, médicos sem fronteiras 
e Cruz Vermelha.

Estes são lugares aos quais 

eu sempre quis ir mas pelo bem 
da minha vida, desisti. Ainda 
sonho com a recuperação e a 
paz, com sociedades destruídas 
utilizando o turismo para 
recuperar suas economias, 
promovendo a verdadeira 
revolução árabe. Ainda sonho 
com o renascimento de uma 
civilização a luz do Q’aram, 
com paz, caridade e evolução.

Agora pense no meu amigo 
Joshua. Ele é um americano 
médio de pouco mais de 60 
anos, viaja duas vezes por 
ano, conhece bem o Caribe, a 
América do Sul, Europa e Ásia. 
Sempre foi infl uenciado pelo 
cinema, por desenhos e pelas 
lindas propagandas a visitar o 
Rio. Seu sonho atravessou os 
anos 80 (estertores dos anos 
de chumbo), os anos 90 e os 
avisos do governo americano 
para evitar o Rio, e chegou no 
nosso presente. 

Este último período, vamos 
combinar que não ajuda muito.

Não sei se o “inverno” 
árabe vai passar em breve, 
mas se passar o que sobrará? 
Não sei se vamos superar o 
momento que vive o Rio de 
Janeiro, mas no meu sonho, 
assistíamos a “blue moon” no 
alto da estrada das paineiras, 
iluminando o Leblon e Ipanema. 
Conversávamos sobre a 
literatura que devorávamos em 
pé, na calçada de Copacabana 
comendo sanduíche de pernil 
com abacaxi. Assistíamos 
o florescer do BRock em 
Ipanema e depois na Lapa e 
o maior risco corrido era o da 
salmonela nos “hot-drougs” 
de rua.

É uma pena mas as minhas 
memórias não resolvem a 
cumplicidade de um estado 
corrupto, acostumado às 
refeições conjuntas nos cochos 
do crime. Eu não sei o que 
precisa ser feito no Rio ou 
nos países Árabes (eu sei, 
entretanto esta coluna não é 
um palanque político). 

O que eu sei é que eu e o 
Joshua não temos planos para 
passear em nenhum destes 
lugares no futuro próximo.

 
(*) - Executivo da área de hotelaria 

com 30 anos de experiência, 
fundador da doispontozero Hotéis, 
criador da marca ZiiHotel, sócio e 

Diretor da MTD Hospitality.

Julio Gavinho (*)
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Um levantamento do 
Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e 

da Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
mostra aumento do número 
de inadimplentes que afi rmam 
já ter procurado empresas na 
tentativa de limpar o nome: 
a quantidade de pessoas que 
afi rmaram já ter contratado 
essas empresas aumentou 16 
pontos percentuais (pp) este 
ano (25%) em comparação com 
2017 (9%).

C e r c a  d e  1 4 %  d o s 
entrevistados afi rmaram ter 
contratado o serviço e tiveram 
a situação resolvida; e 11% não 
tiveram o nome limpo. Dentre 
os que contrataram e não 
tiveram seu nome limpo, 39% 
receberam parte do dinheiro 
de volta, 31% receberam 
todo o dinheiro e 30% não 
foram restituídos em nada. 
Os principais motivos para 
contratar a empresa foram 
para garantir que o nome fosse 
realmente limpo (24%), receber 
ajuda nas negociações (19%) e 
evitar constrangimentos com 
os credores (19%). O valor 
pago para limpar o nome foi, 
em média, de R$ 375,21, sendo 

Cerca de 14% dos entrevistados afi rmaram ter contratado o 

serviço e tiveram a situação resolvida; e 11% não tiveram o 

nome limpo.

A eleição do ex-presidente da Armênia Serj 
Sargsyan para o cargo de primeiro-ministro 
tem gerando uma onda de protestos no 
país desde terça-feira (17). No governo da 
Armênia durante a última década, Sargsyan 
não poderia exercer o terceiro mandato 
presidencial consecutivo. Portanto, o ex-
chefe de Estado, de 63 anos, se candidatou 
a premier e venceu a eleição no Parlamento, 
após ter recebido 77 votos a favor e 17 contra.

Com o resultado, a oposição organizou 
manifestações em diversos pontos da 
Armênia, mas grande parte dos militantes 
fi caram concentrados na capital Yerevan. 
Lá, foram bloqueados os acessos para vários 
ministérios e para o banco central do país. 
De acordo com as autoridades, um grupo de 
jovens que usava máscaras médicas, além 
de quebrar vitrines e derrubar semáforos 
e placas de trânsito, entrou em confronto 

Em Yerevan, os manifestantes levantaram 

barricadas e bloquearam diversas

ruas do centro da cidade.

A pesquisa ‘Outras Formas 
de Trabalho 2017’, divulgada 
ontem (18) pelo IBGE, 
mostra que 7,4 milhões de 
pessoas realizaram trabalho 
voluntário, o equivalente 
a 4,4% da população de 
14 anos ou mais de idade. 
O aumento foi de 12,9% 
em comparação a 2016. Os 
dados são baseados na Pnad 
Contínua, que considera 
trabalho voluntário aquele 
não compulsório, realizado 
por pelo menos uma hora 
na semana, sem receber 
remuneração ou benefícios 
em troca, e realizado em 
apoio a pessoas que não 
moram no mesmo domicílio 
do entrevistado e não são de 
sua família.

O perfil dos voluntários 
no país é prioritariamente 
de mulheres  que têm 
uma série de atividades 
extras, além de trabalho 
e afazeres domésticos. Os 
que desenvolviam atividades 
voluntárias em 2017 eram 
5,1% das mulheres e 3,5% dos 
homens, fato observado em 
todas as grandes regiões. A 
quantidade de horas dedicadas 
ao trabalho voluntário é 
equivalente entre os homens 
e as mulheres. A dedicação ao 
trabalho voluntário é maior 

Voluntários entregam alimentos para a população em situação 

de rua na Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília,

no dia do Natal.
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Contratação de empresas para limpar 
o nome quase triplica em um ano

De olho nos cerca de 62 milhões de inadimplentes no país, muitas empresas prometem limpar o nome 
de consumidores ávidos para recuperar crédito no mercado e retirar seus CPFs das listas de negativados

inadimplentes  tentaram 
resolver o problema diretamente 
com o credor. Mais da metade 
dos entrevistados (65%) 
afi rmou ter tentado negociar a 
dívida com os credores antes 
de contratar uma empresa. 
Em contrapartida, 21% não 
tentaram um acordo antes de 
investir no serviço. Do total de 
entrevistados que utilizaram 
o serviço, 57% acreditam que 
conseguiriam ter quitado a 
dívida sem precisar contratar 
o serviço.  

De acordo com o educador 
fi nanceiro do SPC Brasil e do 
portal Meu Bolso Feliz, José 
Vignoli, contratar uma empresa 
para limpar o nome deve ser a 
última opção. “Se o consumidor 
tem dinheiro disponível para 
contratar esse tipo de empresa, 
recomenda-se que, em vez 
disso, negocie diretamente 
com o credor e ofereça uma 
entrada à vista para tentar um 
desconto no valor da dívida 
ou redução do número de 
parcelas. Frequentemente, 
um intermediário faz pouca 
diferença e ainda cria uma 
nova despesa para quem já 
está endividado”, afi rma (SPC/
CNDL).

que 45% pagaram um valor 
antecipado fi xo e 37% um valor 
antecipado com percentual 
sobre o valor da dívida. 

A maior parte dos entrevistados 
(53%) considera que valeu 
a pena pagar pelo serviço, 
pois conseguiram limpar o 
nome. Outros 31%, no entanto, 
acharam não valeu a pena, 
porque fi cou muito mais caro 
do que se tivessem resolvido 
sozinho direto com a empresa 
credora. Para a economista-

chefe do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti ,  a  contratação 
de empresa para limpar o 
nome nem sempre é a opção 
mais vantajosa. “O devedor 
pode negociar bons acordos 
diretamente com os credores, 
c o n s e g u i n d o  m e l h o r e s 
condições para liquidar a dívida 
e colocar as contas em ordem, 
sem precisar pagar nada pela 
intermediação”, comenta.

Antes de ir atrás de empresas 
para limpar nome, muitos 

Aumentou o número de brasileiros 
que realizam trabalho voluntário

entre os que têm uma ocupação 
(4,7% do total) do que entre os 
não ocupados (3,9%). 

Em relação à idade, a 
participação nessas atividades 
é maior entre as pessoas mais 
velhas: em 2017, 2,9% dos que 
têm 14 a 24 anos faziam trabalho 
voluntário; a proporção sobe 
para 4,6% entre os de 25 a 
49 anos; e para 5,1% entre os 
que têm 50 anos ou mais. Nas 
regiões Norte e Nordeste, no 
entanto, a maior taxa foi a do 
grupo de pessoas de 25 a 49 
anos de idade (6,9% e 3,6%, 
respectivamente).

A  m a i o r i a  d o s  q u e 

desempenham trabalho 
de voluntariado mantém 
vínculos com instituições, 
91% do total. 79,8% das 
pessoas que realizaram 
trabalho voluntário o fi zeram 
em congregação religiosa, 
s indicato,  condomínio, 
partido político, escola, 
hospital ou asilo. Por outro 
lado, aumentou em 0,6 ponto 
o percentual de realização de 
trabalho voluntário vinculado 
associação de moradores, 
associação esportiva, ONG, 
grupo de apoio ou outra 
organização, fechando em 
13% em 2017 (ABr).

Uma equipe de cientistas a 
bordo do navio Esperanza, da 
ONG Greenpeace, documentou 
a existência de um banco de 
rodolitos – parte dos chamados 
Corais da Amazônia – na área 
onde a empresa francesa Total 
planeja explorar petróleo, 
a 120 km da costa norte 
do Brasil. Na avaliação do 
Greenpeace, a descoberta 
prova a existência de uma 
formação recifal na área e 
invalida o Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA) da Total, 
que afi rma que a formação 
mais próxima estaria a oito 
quilômetros de distância de 
um dos blocos de exploração.

O Ibama, órgão responsável 
por conceder a licença para a 
exploração, disse que o estudo 
apresentado pela empresa 
está em análise pela sua 
equipe técnica da Diretoria de 
Licenciamento Ambiental e que 
o instituto “teve conhecimento 
pela imprensa das informações 

divulgadas pelo Greenpeace, 
mas até o momento não recebeu 
os dados oficialmente”. A 
empresa Total informou que 
não comentará o assunto.

O Greenpeace protocolou 
n a  P r o c u r a d o r i a - G e r a l 
da  Repúbl ica  (PGR) a 
documentação comprovando 
a existência do banco de 
rodolitos – algas calcárias que 
formam o habitat para peixes e 
outras espécies do recife.

“Agora que sabemos que 
os Corais da Amazônia se 
sobrepõem ao perímetro dos 
blocos da Total, não há outra 
opção para o governo brasileiro 
que não negar a licença 
da empresa para explorar 
petróleo na região”, disse 
Thiago Almeida, especialista 
em Energia do Greenpeace, que 
integra a expedição em curso. O 
navio percorrerá o setor norte 
dos corais, localizado na costa 
do Amapá e da Guiana Francesa 
(ABr).

Estações 
do Metrô 
oferecem 

vacina contra 
febre amarela
Oito estações do Metrô de 

São Paulo recebem nesta 
semana postos volantes 
para reforçar a campanha 
de vacinação contra a febre 
amarela na cidade. A ação é 
uma estratégia da Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS) 
para ampliar a cobertura 
vacinal na capital, atualmente 
em torno de 54,2%.

As equipes de saúde fi zeram 
atendimento ontem (18) e 
farão hoje (19) nas estações 
Vila Prudente, Sacomã, Penha, 
Tatuapé, Ana Rosa, Campo 
Limpo e Capão Redondo. 
Desde a última segunda-feira 
(16), mais de 4,6 mil pessoas 
foram vacinadas nos postos 
volantes do metrô.

“É importante reforçar 
que a vacina está disponível 
em mais de 460 pontos. A 
ação nas estações do Metrô 
é uma estratégia extra para 
facilitar ainda mais a adesão 
da população”, explica o 
secretário municipal da 
Saúde, Wilson Pollara. A 
meta é imunizar 95% da 
população até 30 de maio, 
data prevista para o término 
da campanha (ABr).

Cientistas documentam 
corais em área de 

exploração de petróleo

Eleição de ex-presidente da Armênia
a premier gera protestos

com a polícia na avenida Mashtots.
Ontem (18), novos manifestos foram 

realizados na região. Em Yerevan, 
segundo o jornal armênio “The Tass”, 
os manifestantes levantaram barricadas 
e bloquearam diversas ruas do centro 
da cidade. “Nosso protesto continua, 
vamos conseguir uma mudança no país: 
alguns provocadores cometeram atos 
violentos, mas declaro ofi cialmente que 
não são nossos apoiadores”, alertou Nikol 
Pashinyan, um dos líderes dos protestos. 

O primeiro cargo de Sargsyan no governo 
armênio foi em 1993, quando foi nomeado 
ministro da Defesa do país. O ex-chefe de 
Estado ainda assumiu, posteriormente, o 
cargo de ministro do Interior e depois voltou 
para a pasta da Defesa. Em 2007, ele foi 
escolhido como premier da Armênia e chegou 
na presidência no ano seguinte (ANSA).



Como evitar o comodismo e 
crescer na carreira

Com a rotina corrida do 

dia a dia e o acúmulo 

de tarefas, é muito 

comum que as pessoas 

se acomodem em um 

emprego e deixem de 

investir no crescimento 

profi ssional

Isso resulta, também, em 
uma constante insatisfação 
com o trabalho. 

Muitas razões podem estar por 
trás desse comodismo: a falta 
de tempo, a desmotivação com 
a área de atuação, as obrigações 
fi nanceiras ou até mesmo a 
falta de reconhecimento ou de 
oportunidades de crescimento 
na empresa. Mas, em alguns 
casos, isso acontece porque os 
profi ssionais têm medo de sair 
da zona de conforto e não se 
sentem confi antes o sufi ciente 
para buscar novos desafi os.

Essas atitudes podem ser 
extremamente prejudiciais 
para quem deseja se diferenciar 
em um mercado cada vez 
mais competitivo, já que 
um funcionário acomodado 
dificilmente propõe novas 
ideias, motiva a equipe e se 
dedica integralmente às suas 
atividades. Muitas vezes, 
os profissionais acabam 
esperando que fatores externos 
tragam novas oportunidade 
quando, na verdade, são eles 
mesmos que precisam agir para 
mudar a situação.

Por isso, é preciso deixar 
a preguiça de lado e colocar 
em prática algumas atitudes 
que podem ajudar a crescer 
na carreira. Em primeiro 
lugar, o profi ssional precisa 
investir em autoconhecimento 
e identifi car quais são os seus 
pontos fortes e fracos, como 

pode aproveitá-los e onde deve 
investir para se diferenciar 
no mercado. Dessa forma, ele 
conseguirá defi nir quais serão 
os próximos passos.

Traçar  um p lano  de 
desenvolvimento com objetivos 
claros e específi cos do que se 
deseja alcançar é essencial 
para atingir o sucesso. Afi nal, 
não adianta investir na própria 
formação quando você não 
sabe aonde quer chegar. Uma 
dica é elaborar um plano de 
ação detalhado, com um passo 
a passo do que é preciso fazer 
para alcançar seus objetivos. 
Cursos técnicos ou de idiomas, 
leituras ou palestras podem 
ajudá-lo a se manter atualizado 
e incrementar o currículo.

Outro passo importante é 
construir uma rede de relações 
na sua área. A capacidade de 
fazer networking, se comunicar 
bem e desenvolver bons 
relacionamentos é essencial 
para quem deseja ganhar 
reconhecimento ou até mesmo 
conseguir um novo emprego. 
Por isso, demonstrar interesse 
pelas pessoas, ter humildade e 
saber ouvir são competências 
muito valorizadas em qualquer 
campo de atuação.

Portanto, para crescer na 
carreira, é preciso abandonar 
a zona de conforto, investir 
no próprio desenvolvimento 
e estar disposto a encarar 
novos desafios. No futuro, 
os melhores profissionais 
serão aqueles que souberam 
acompanhar as mudanças 
no mercado de trabalho e 
evitaram, ao máximo, cair no 
comodismo do cotidiano.

(*) - É especialista em gestão 
estratégica de pessoas,

palestrante, coach executiva e
diretora da Emovere You

(www.emovereyou.com.br).

Claudia Santos (*)
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A - Técnicos em Educação
A Unifesp está com inscrições abertas para concurso público destinado 
a técnicos administrativos em educação. São oferecidas 93 vagas, mais 
formação de cadastro reserva, em 57 cargos. As vagas são para os campi de 
Diadema, Guarulhos, São José dos Campos e São Paulo/Reitoria/Hospital 
Universitário, com salários de R$ 2.446,96 (nível médio) e de R$ 4.180,66 
(nível superior) e jornadas de trabalho de 20, 30 e 40 horas semanais. As 
inscrições devem ser efetuadas até o dia 2 de maio, pela internet, pelo 
endereço (https://concurso2018.unifesp.br). Os valores da taxa de inscrição 
são de R$ 65,00 (nível médio) e R$ 97,00 (nível superior).

B - Nutrição e Esportes
Maior feira internacional de nutrição esportiva, saúde, esportes, lutas, 
performance e fi tness da América do Sul, o Arnold Sports Festival 
South America 2018 começa amanhã (20) e vai até domingo (22), no 
Transamérica Expo Center. Criado pelo astro Schwarzenegger, o evento 
traz novidades como o Salão de Equipamentos, mais modalidades 
esportivas (como futebol freestyle, esgrima, videogame entre outras) e 
atividades e atrações para o público, incluindo uma academia completa 
e disponível para treino de musculação. Uma das atrações é a Expo. A 
feira traz as principais marcas de nutrição esportiva e suplementação 
alimentar na América Latina. Empresas do Brasil e do exterior apresentam 
seus produtos e novidades para o mercado. Mais informações: (http://
arnoldsportssouthamerica.com.br/pt-br/).

C - Iniciativas de Sustentabilidade
A C&A, uma das maiores redes varejistas de moda do mundo, acaba de lançar 
sua nova campanha global de sustentabilidade: #VistaAMudança. A campanha 
faz um convite aos clientes para que participem dessa jornada de construção de 
uma moda com impacto positivo. A companhia vem empreendendo ações de 
sustentabilidade desde 2009, e desde 2015 essas iniciativas estão estruturadas 
em três pilares de atuação (Produtos Sustentáveis, Rede de Fornecimento 
Sustentável e Vidas Sustentáveis), que dão forma à sua Plataforma Global de 
Sustentabilidade, com metas alinhadas ao negócio que vão até 2020. Essas 
iniciativas estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
da ONU, e, nos últimos cinco anos, o tema ganhou ainda mais relevância na 
companhia, e teve um aumento de 70% de investimento.

D - Meirelles na Amcham 
O ex-ministro e ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles 
(MDB) estará na Amcham-São Paulo na segunda-feira (23), das 10h 

às 12h, para compartilhar sua visão de País e projeto de governo aos 
empresários presentes. Meirelles é pré-candidato do MDB à sucessão 
presidencial e o segundo convidado da série de debates “Seu País, Sua 
Decisão. Amcham + 2018”. O primeiro presidenciável a debater propostas 
na Amcham foi Ciro Gomes, em 14/3. Cada presidenciável receberá as 
propostas de competitividade da Amcham para um Brasil + Competitivo 
e que levem à melhoria do ambiente de negócios no país. A ordem dos 
encontros segue a disponibilidade de agenda dos pré-candidatos. Outras 
informações: (www.amcham.com.br).

E - Formação de CEOs  
Estão abertas as inscrições para o primeiro módulo do programa CEO 
FGV, destinado apenas aos chamados C-Levels, os altos executivos 
em cargos de presidência, vice-presidência e alta diretoria. O primeiro 
módulo, com tema Liderança e Alto Desempenho será realizado em 
São Paulo, na FGV Berrini, no mês de maio. Os interessados devem se 
inscrever pelo e-mail (conveniosinternacionais@ibe.edu.br). O programa 
possui 170 horas/aula que podem ser complementadas com uma etapa 
internacional à escolha do executivo entre duas das mais conceituadas 
universidades do mundo em educação executiva: Columbia University 
ou IMD - International Institute for Management Development (Suíça). 
Outras informações no site: (www.ibe.edu.br). 

F - Ideias Criativas
Estudantes do Ensino Médio (1ª à 3ª série) da rede estadual de SP já 
podem se inscrever na 5ª edição do Prêmio ‘Respostas para o Amanhã’. 
O prêmio, que tem como objetivo difundir projetos de estudantes de 
escolas públicas, busca jovens com ideias criativas e capazes de propor 
soluções para problemas da comunidade. As inscrições seguem até o dia 
25 de junho. Para se inscrever, os professores interessados devem acessar 
o site do Prêmio (http://respostasparaoamanha.com.br). Cada iniciativa 
deve ser orientada por um docente coordenador das áreas de Ciências da 
Natureza ou Matemática (Biologia, Física, Química e/ou Matemática) e as 
turmas formadas por até 45 integrantes. A proposta é que os estudantes 
possam exercer na prática o conhecimento adquirido em sala de aula. 

G - Competição de Startups 
Estão abertas, até o dia 4 de maio, as inscrições para a Innovation Awards 
Latam, maior competição de startups da América Latina. Organizada no Brasil 
pela Cantarino Brasileiro, agência de marketing e inteligência de mercado, 
a competição se destina às startups criadas a partir de janeiro de 2012, com 

sede na América Latina, que poderão concorrer em seis categorias: blockchain, 
IoT (internet of the things ou internet das coisas), AI (inteligência artifi cial), 
big data, API e cyber security. A startup que tiver a melhor nota entre os 
vencedores terá acesso ao Programa de aceleração da Plug and Play Mexico. 
Os demais vencedores por categoria terão acesso ao programa de Scale em 
Nova Iorque, ofertado pela Latam Startups, entidade canadense de fomento. 
Inscrições pelo site (http://innovationawardslatam.com).

H - Ideias de Jovens
A agência italiana ANSA lançou uma nova categoria de publicações: 
Trata-se da Visto dai Millennials (Visto pelos Millennials), cujo objetivo 
é reunir e publicar textos de jovens sobre diversos assuntos que afetam 
a sociedade. Os artigos aceitos no portal italiano da ANSA devem conter 
até 30 linhas e podem ser enviados por pessoas com menos de 35 anos, 
ou seja, aqueles que são considerados da geração “Millennial”. Além 
disso, serão considerados temas que apresentem uma “visão original” 
sobre questões de outros países do qual estudaram ou estão estudando. 
O participante deve ainda encaminhar uma breve biografi a e uma foto. 
Dentre as redações já selecionadas há uma sobre a “batalha pelos bens 
comuns”, como a água. Outras informações: (http://ansabrasil.com.br/).

I - Direção Autônoma
A Ford está testando com sucesso a chamada tecnologia C-V2X na 
China, que permite a comunicação via celular do “veículo-com-tudo”. 
O programa é desenvolvido em parceria com a Datang, estatal chinesa 
de alta tecnologia especializada no desenvolvimento e produção de 
equipamentos para sistemas de informação, que teve um papel chave 
na padronização global das tecnologias 3G e 4G e agora faz o mesmo 
na tecnologia 5G. Considerada o futuro da conectividade avançada, a 
tecnologia C-V2X pode melhorar a segurança e a efi ciência do tráfego, 
dando suporte à direção autônoma em todo o mundo. Ela amplia a 
capacidade do veículo de ver, ouvir e entender o ambiente ao redor, 
incluindo cruzamentos sem visibilidade e condições de mau tempo. 
Assim, permite que carros, pedestres e ciclistas colaborem e respondam 
com mais efi ciência em situações perigosas.

J - Programa de Estágio
Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, para encontrar 
uma boa oportunidade de emprego, o jovem profi ssional precisa unir 
conhecimento teórico ao prático. A melhor forma de alcançar isso é 
participando de um estágio. Com um programa de desenvolvimento 
diferenciado, a Resource, uma das principais e mais bem-sucedidas 
multinacionais brasileiras de serviços de TI e Integração Digital, está 
com inscrições abertas para sua 6ª edição do “Academia de Talentos 
Resource”. Universitários interessados em fazer parte da nova turma 
precisam estar cursando a partir do 3º ano de TI. Além de ganhar 
experiência com profissionais renomados, os estudantes têm a 
possibilidade de serem efetivados ao término do contrato, que pode 
durar até 24 meses. Unteressados devem cadastrar seus currículos no 
site (www.resourceit.com).

Para veiculação de seus Balanços, Atas,
Editais e Leilões neste jornal, consulte

sua agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3043-4171 / 3106-4171
netjen@netjen.com.br
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Infl ação do aluguel 
avança menos na 
segunda prévia de abril

A infl ação - medida pelo Índice 
Geral de Preços-Mercado (IGP-M) 
- subiu 0,4% no segundo decêndio 
de abril (de 21 de março a 10 de 
abril), um avanço menor 0,19 ponto 
percentual (pp) do que o 0,59% do 
mesmo período de março. Os dados 
foram divulgados ontem (18), no Rio 
de Janeiro, pelo Ibre/FGV. O índice 
é usado para o reajuste de aluguéis.

O aumento foi puxado pela 
elevação dos preços ao consumidor 
e da construção civil, porque os 
preços no atacado – que responde 
por 60% do IGP-M - fecharam com 
forte queda em relação a igual 
período de março. Segundo o 
levantamento do IGP-M, os preços 
no atacado registraram variação 
de 0,46% no segundo decêndio 
de abril, resultado 0,37 ponto 
percentual inferior ao 0,83% do 
segundo decêndio de março.

Na análise por estágios de 
processamento, os preços dos 
Bens Finais subiram em média 
0,58% em abril, após alta de 0,41% 
em março. A taxa de variação do 
grupo Bens Intermediários cresceu 
0,86% em abril. Em março, esse 
grupo havia acusado elevação de 
0,58%. Já a taxa do grupo Matérias-
Primas Brutas passou de 1,69% em 
março para uma defl ação (infl ação 
negativa) de 0,18% em abril.

Os dados indicam ainda que o 
Índice de Preços ao Consumidor 
(IPC) subiu 0,15 pp em relação a 
igual período de março, passando 
de 0,12% para 0,27%, entre um 
decêndio e outro. Cinco das oito 
classes de despesa componentes do 
índice tiveram acréscimo nas taxas 
de variação. A principal contribuição 
partiu do grupo Alimentação, que 
passou de uma defl ação de 0,16% 
para uma alta de 0,13%. Nesta classe 
de despesa, o item frutas pulou de 
2,49% para 4,53% (ABr).

O STJ considerou ilegal a norma da Receita,

por ir de encontro à lei.

No julgamento, o STJ 
c o n f i r m o u  e n t e n -
di mento anterior do 

próprio tribunal e do Tribunal 
Regional Federal da 3a Região 
(TRF3), que havia reconhecido 
o direito de um casal em não 
recolher o Imposto de Renda 
sobre a parte do lucro ganho 
na venda de uma casa própria 
que foi usada para abater 
um financiamento na Caixa 
Econômica Federal.

O direito está previsto no 
artigo 39 da chamada Lei do 
Bem (11.196/2005), mas havia 
sido questionado pela Fazenda 
Nacional com base em uma 
instrução normativa da Receita 
Federal, também de 2005, 
segundo a qual a isenção não se 

O trimestre encerrado em fevereiro apresentou destaque para 

as atividades de transformação.

O Monitor do Produto Interno 
Bruto (PIB) da Fundação 
Getúlio Vargas aponta retração 
do PIB de 0,3% em fevereiro, 
na comparação com janeiro. 
O indicador mensal faz uma 
estimativa da variação da 
economia brasileira e mostra 
que, apesar da queda, o 
trimestre dezembro/janeiro/
fevereiro soma um crescimento 
de 0,6% em relação a setembro/
outubro/novembro de 2017. 
O coordenador da pesquisa 
, Claudio Considera avalia 
que a economia continua 
apresentando taxas superiores 
a 2017. A estimativa da FGV 
é que o PIB do trimestre 
encerrado em fevereiro 
cresceu 1,7% em relação aos 
mesmos três meses de 2017 
e 2016.

“Mesmo na série dessazo-
nalizada, a economia apresenta 
crescimento, quando a com-
paração é trimestral. Na série 
mensal dessazonalizada, a 
economia apresenta retração 
de 0,3%, na comparação de 

O Indicador Movimento do 
Comércio, que acompanha o 
desempenho das vendas no varejo 
em todo o Brasil, subiu 3,7% no 
acumulado em 12 meses (abril 
de 2017 até março de 2018 
frente ao mesmo período do ano 
anterior), de acordo com os dados 
apurados pela Boa Vista SCPC. Na 
avaliação mensal dessazonalizada, 
foi observado crescimento de 
0,3% em relação a fevereiro. Já 
na avaliação contra março do ano 
anterior, houve aumento de 1,1%.

O resultado de março aponta 
uma leve melhora após o baixo 
desempenho dos dois meses 
anteriores. A atividade baixa do 
varejo no início do ano é refl exo 
de um mercado de trabalho 
ainda fragilizado, que reduz o 
impacto positivo de medidas 
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Lucro de imóvel para quitar 
outro é isento de imposto

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu ser isenta de Imposto de Renda a parte do 
lucro obtido com a venda de um imóvel que seja usada para quitar dívida com a compra de outro imóvel

aplicaria se o fi nanciamento a 
ser quitado fosse de um imóvel 
adquirido antes da venda da 
casa própria. A relatora do 
caso na Primeira Turma do STJ, 
ministra Regina Helena Costa, 
considerou ilegal a norma da 
Receita, por ir de encontro à lei.

“Com efeito, a lei nada 
dispõe acerca de primazias 
cronológicas na celebração dos 
negócios jurídicos, muito menos 
exclui da hipótese isentiva a 
quitação ou amortização de 
financiamento, desde que 
observado o prazo de 180 dias 
e recolhido o imposto sobre 
a renda proporcionalmente 
ao valor não utilizado na 
aquisição”, disse a ministra em 
seu voto (ABr).

Monitor do PIB aponta 
retração em fevereiro

fevereiro com janeiro, apesar 
disso, as taxas de crescimento 
de fevereiro são menores do 
que as divulgadas em janeiro, 
o que pode signifi car perda de 
fôlego da recuperação cíclica”, 
afi rma o economista.

Na comparação com os 
mesmos meses de 2017 e 2016, o 
trimestre encerrado em fevereiro 
apresentou destaque para as 

atividades de transformação, 
que cresceram 5,4%, e de 
comércio, com alta de 4,7%. 
Com exceção da transformação, 
todas as atividades da indústria 
tiveram queda. A agropecuária 
teve queda nessa mesma 
base de comparação, com 
recuo de 1,7% após 13 meses 
consecutivos de crescimento 
(ABr).

Movimento do Comércio sobe 3,7% em 12 meses
como o corte da Selic. Mas com as 
expectativas de continuidade na 
redução de juros ao consumidor, 
expansão do crédito e diminuição 
do desemprego, espera-se que 
ocorra a consolidação de um ritmo 
maior de recuperação em 2018.

Na análise mensal, dentre os 
principais setores, o setor de 
“Móveis e Eletrodomésticos” 
apresentou queda de 0,4% em 
março, descontados os efeitos 
sazonais. Nos dados sem ajuste 
sazonal, a variação acumulada 
em 12 meses foi de 5,1%. A 
categoria de “Tecidos, Vestuários 
e Calçados” cresceu 1,4% no mês, 
expurgados os efeitos sazonais. Na 
comparação da série sazonal, nos 
dados acumulados em 12 meses 
houve avanço de 2,5% (Fonte: 
SCPC).
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Fugir da Presidência
da República

Na última sexta-

feira (13), a ministra 

Carmem Lúcia 

assumiu a Presidência 

da República em 

substituição ao 

presidente Temer que 

viajou ao Perú para 

participar da Cúpula 

das Américas

Foi a segunda mulher a 
ocupar a presidência da 
República. Discretíssima 

como sempre, não sentou-se 
na cadeira de Michel Temer, 
não participou de solenidades 
públicas, apenas tomou agua 
e café, dispensando serviços 
à disposição da presidência. 
Muito diferente de outros 
que ocuparam a presidência 
em substituições rápidas do 
presidente da República em 
viagens externas.

Na linha sucessória, a 
ocupante da Presidência do 
STF é a quarta. O primeiro é 
sempre o vice. Não temos vice! 
O segundo é o presidente da 
Câmara dos Deputados que 
também resolveu viajar para 
o Panamá para participar 
do Parlatino, o parlamento 
latino-americano. O terceiro 
é o presidente do Senado que 
também resolveu dar uma 
esticadinha até o Japão.

Um presidente do STF 
assumir a presidência da 
República não causa surpresa, é 
da Constituição. Recentemente 
isso já ocorreu em 2014 quando 
Ricardo Lewandowski assumiu 
a Presidência em lugar de 
Dilma Rousseff que fora ao 
Estados Unidos. Na ocasião, 
o vice Michel Temer resolveu 
sair do país e ir ao Uruguai, 
aqui pertinho. Naquela época, 
o presidente da Câmara era 
Henrique Alves (hoje preso) e 
do Senado era Renan Calheiros, 
que não assumiram o posto 
alegando impossibilidades 
eleitorais. Certamente pelo 
mesmo motivo o Vice resolveu 
sair também. 

Mas porque será que eles 
“fogem” de sentar-se na 
cadeira presidencial em certos 
períodos? Fácil de explicar: em 
anos eleitorais quem ocupar 
a cadeira presidencial nos 
seis meses que antecedem a 
eleição, fi ca inelegível para a 
eleição daquele ano. Eis a razão 
pela qual viajam para qualquer 
lugar, às custas do erário! 
Inventam um compromisso e 
escapam de assumir o cargo. 
Uma despesa perfeitamente 
dispensável e desnecessária.

A nossa Constituição em 
seu artigo 79, diz: “substituirá 
o presidente, no caso de 
impedimento, e suceder-
lhe-á, no caso de vaga, o 
vice-presidente”. São casos 
de impeachment, renúncia ou 

morte. Pelo que se entende, 
as saídas do presidente para 
viagens ao exterior não são 
casos de impeachment, de 
renúncia ou de morte, a que 
se referiram os constituintes 
de 1988. Assim, até onde 
eu entendo não haveria 
necessidade de substituição. 
Fica a pergunta: enquanto o 
presidente estiver assinando 
compromissos no exterior, seu 
substituto em solo brasileiro 
estaria aqui assinando decretos 
e leis! Teríamos então dois 
presidentes?

Em meados de 2017, num 
mesmo dia, o país teve três 
presidentes da República! 
Segundo foi noticiado à época, 
o “Broadcast”, serviço de 
notícias eletrônicas da Agência 
Estado, calculou que entre 
as 11 horas e as 14:15 horas 
daquele dia, o presidente foi 
Eunício Oliveira, presidente 
do Senado. Temer tinha ido 
à Alemanha e Rodrigo Maia 
(presidente da Câmara) tinha 
ido à Argentina. 

O presidente da Câmara 
embarcou as 11:15 horas na 
Argentina e virou presidente 
quando ingressou no espaço 
aéreo brasileiro, (na linha 
sucessória seu cargo antecede 
o do presidente do Senado) 
tendo sido possivelmente 
o primeiro presidente que 
exerceu o cargo dentro de 
um avião, pois o presidente 
Temer cruzou o espaço aéreo 
brasileiro as 14:15 horas, 
quando Maia, ainda dentro 
do outro avião, deixou de ser 
presidente! Hilário, não fosse 
ridículo!

Tem sido uma festa as 
substituições dos presidentes 
da República no Brasil, nesses 
casos. Estamos na era da 
revolução digital, onde os 
recursos da comunicação 
instantânea de dados, voz 
e imagem nos asseguram 
que não há justificativa 
para essa absurda norma de 
substituição do presidente em 
suas ausências do país. 

Já vimos coisas do “arco da 
velha” nessas substituições! 
Tivemos um caso no início 
de 1989, quando o Deputado 
Federal Paes de Andrade 
substituiu o Presidente José 
Sarney. Ele lotou um avião 
com amigos, deputados e 
parentes e voou na condição 
de Presidente da República 
para sua terra, Mombaça, no 
Ceará, onde desembarcou 
como presidente e despachou 
normalmente.

Entre tantas coisas que 
precisam de mudanças, esta 
é uma.

 
(*) - Professor de Direito Eleitoral no 

Curso de Direito da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie/Campinas, 

onde é Diretor do Centro de Ciências 
e Tecnologia.

Gilson Alberto Novaes (*)

Em julgamento que durou menos de 
quatro minutos, na noite de terça-feira 
(17), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
negou os embargos de declaração (recurso 
para esclarecer pontos de uma decisão) e 
manteve a cassação do governador Marcelo 
Miranda (MDB) e de sua vice, Claudia 
Lelis (PV), pelo crime de arrecadação 
ilítica de campanha eleitoral. Eles ainda 
permanecerão no cargo até a publicação 
do acórdão da decisão, por força de uma 

liminar concedida no início do mês pelo 
ministro Gilmar Mendes, do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

Não há data para a publicação do acórdão, 
mas quando ele for disponibilizado no 
Diário de Justiça Eletrônico (DJe), o que 
pode ocorrer nos próximos dias, Marcelo 
Miranda e Claudia Lelis serão afastados 
dos cargos e o presidente da Assembleia 
Legislativa do estado, Mauro Carlesse 
(PHS), assume o posto até a eleição de 

novos governador e vice.  
Ao negar os embargos, o ministro relator 

do caso, Luiz Fux, que é o presidente 
do TSE, determinou apenas que fosse 
corrigida, a pedido da defesa da vice-
governadora Claudia Lelis, a informação 
sobre sua fi liação partidária, que na decisão 
que cassou a chapa aparecia como fi liada 
ao MDB. Ela, no entanto, é fi liada ao PV. 
O voto de Fux foi acompanhado pelo dos 
demais ministros da Corte (ABr).

A assessoria de comunicação 
do Palácio do Planalto confi rmou 
a viagem do presidente Temer 
para o sudeste asiático em maio. 
Visitará Cingapura entre os dias 
7 e 9 de maio; Bangkok, capital 
da Tailândia, nos dias 9 e 10; e 
Jacarta, capital da Indonésia, 
de 10 a 12. A última parada de 
Temer na região será em Hanói. 
Ele chega no dia 12 e fi ca até 14 
de maio na capital vietnamita.

O presidente terá encontros 
bilaterais – quando será 
recebido por chefes de Estado – 
em todos os países. Além disso, 
terá encontro com investidores 
na Tailândia e em Cingapura. 
Já na Indonésia e no Vietnã, 
participará de reuniões para 
fi rmar acordos comerciais entre 
Brasil e esses países.

Essa é a segunda tentativa 
do presidente de visitar a 
região. No início do ano havia a 
previsão de uma visita a Timor 
Leste, Vietnã, Cingapura e 
Indonésia, entre os dias 5 e 13 
de janeiro. Mas em razão de uma 
cirurgia a que Temer precisou 
se submeter no fi nal do ano 
passado para desobstrução, a 
agenda foi cancelada. Desta 
vez, Timor Leste sai do roteiro e, 
em seu lugar, entra a Tailândia.

Temer terá encontros bilaterais 

– quando será recebido por 

chefes de Estado – em todos os 

países.

Geraldo Alckmin admite que 
o melhor para o PSDB é que 
Aécio Neves não seja candidato 
em outubro. Presidente 
nacional do partido e pré-
candidato à presidência da 
República, ele foi entrevistado 
com exclusividade na Rádio 
Bandeirantes na manhã de 
ontem (18). Alckmin afi rmou 
que a decisão entrar ou não na 
disputa por vaga no Legislativo 
por causa do foro privilegiado 
será do próprio Aécio. 

Por 5 votos a 0, o Supremo 
tornou Aécio Neves réu por 
corrupção, e a denúncia de 
obstrução de Justiça também 
foi aceita. Ao ser questionado 
se isso não representa uma 
“mancha” para o PSDB, 
Alckmin citou o poeta Olavo 
Bilac. Segundo Alckmin, não 
se pode comparar a situação 
de Aécio  com a de Lula, pois 
um já foi condenado e ou 

Na entrevista à Rádio Bandeirantes, Alckmin disse estar 

trabalhando para ter uma boa aliança.

O líder do PSDB, Nilson Leitão 
(MT), destacou os dois anos da 
aprovação do impeachment da 
ex-presidente Dilma na Câmara, 
completados na última terça-
feira (17). O líder relembrou a 
situação dramática vivida pelo 
país na época. Desemprego, 
infl ação de dois dígitos e juros 
nas alturas faziam parte da 
realidade dos brasileiros. “Você 
ia ao mercado com 100 reais 
que valiam apenas 89 reais na 
hora da compra. Ia comprar 
uma geladeira com taxa de juros 
acima de 14%”, disse. 

O líder acrescenta que o país 
estava dividido entre “nós e eles”, 
e a ex-presidente não tinha mais 
condições de se manter. O país 
não suportava mais bancar um 
governo que mentiu para o povo 
e quebrou a economia nacional. 
O impeachment se deu de 
forma democrática, dentro dos 
preceitos da Constituição. Foi 
uma página virada na história 
brasileira, lembrou Nilson. Ele 
destaca que a entrada de Temer 
no poder foi uma escolha da 
própria Dilma, que o convidou 
para vice-presidente. 

O impeachment se deu de forma democrática, destacou o líder.

TRF4 rejeita 
último recurso 
de Lula no 
caso do 
triplex

A Oitava Turma do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região 
(TRF4) rejeitou ontem (18), 
por unanimidade, o último 
recurso do ex-presidente Lula 
na segunda instância contra a 
sua condenação por corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro 
no caso do triplex no Guarujá. 
Participaram do julgamento os 
desembargadores Victor Laus, 
Leandro Paulsen e o juiz federal 
Nivaldo Brunoni, que substituiu 
o relator, desembargador João 
Pedro Gebran Neto, que está 
de férias. A votação do recurso 
durou poucos minutos, pois 
acusação e defesa não fi zeram 
sustentação oral.

Com a publicação do acórdão 
[sentença colegiada] da 
decisão, o que deve ocorrer 
em até 10 dias, termina a 
demanda jurídica de Lula na 
segunda instância contra sua 
condenação a 12 anos e um mês 
de prisão no caso do tiíplex. 
O recurso rejeitado foi um 
embargo de declaração contra 
decisão, de março, na qual os 
desembargadores da Oitava 
Turma – João Pedro Gebran 
Neto, Leandro Paulsen e Victor 
Laus – negaram o primeiro 
embargo de declaração de 
Lula contra sua condenação 
no TRF4.

O embargo de declaração 
é  um t ipo  de  recurso 
dest inado a  esc larecer 
obscuridades e contradições 
de uma sentença, embora 
não preveja a mudança na 
decisão fi nal de um julgamento. 
A defesa,  porém, havia 
apontado contradições cujos 
esclarecimentos poderiam, 
segundo os advogados, resultar 
na absolvição de Lula.

A partir de agora, a defesa 
poderá somente apresentar 
os  recursos  especia l  e 
extraordinário, destinados ao 
STJ e ao STF, respectivamente. 
Tais apelações não preveem 
reexame de provas e se destinam 
a questionar irregularidades 
processuais que eventualmente 
tenham violado leis federais 
ou princípios constitucionais 
(ABr).

Constituição determina que, 
na vigência de intervenção 
federal, de estado de 

defesa ou de estado de sítio, 
o Congresso não pode votar 
emendas ao texto constitucional. 
A determinação, no entanto, tem 
sido analisada de forma confl itante 
pelos deputados, principalmente 
depois da apresentação recente 
de uma PEC que permite a prisão 
de condenados em segunda 
instância.

Estão pendentes na CCJ dois 
recursos, um do deputado Miro 
Teixeira (Rede-RJ) e outro da 
deputada Maria do Rosário (PT-
RS), que pretendem rever a 
decisão do presidente da Casa, 
Rodrigo Maia, de permitir a 
tramitação das PECs nas fases 
de comissão. A decisão favorece Deputado Leonardo Picciani.
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Picciani relatará recursos 
sobre tramitação de PECs
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Daniel Vilela (MDB-GO), designou 
ontem (18) o deputado Leonardo Picciani (MDB-RJ) para relator dos recursos que tratam da tramitação 
de propostas de emenda à Constituição (PECs) no Congresso durante a intervenção federal na 
segurança do Rio de Janeiro

o avanço da proposta, de autoria 
do deputado Alex Manente (PPS-
SP), que pretende retirar do 
texto constitucional o artigo que 
garante a presunção de inocência 
até a confi rmação da sentença 
penal. Pela proposta, a prisão 
não deve ser impedida mesmo 
se o julgamento não for defi nitivo 
e ainda houver possibilidade de 
recurso em instâncias superiores.

O plano de trabalho do relator 
da emenda, Rubens Bueno 
(PPS-PR), apresentado ontem 
à CCJ, prevê a convocação de 
audiências públicas sobre o 
tema ainda para este mês. Daniel 
Vilela disse que, se as audiências 
forem aprovadas pela comissão, 
não vê problemas em realizá-las 
enquanto os recursos estão sob 
análise (ABr).

Alckmin: o melhor é que Aécio 
não seja candidato em outubro

outro não. Além disso, segundo 
ele, PT e PSDB têm posturas 
distintas em casos como esses.

O pré-candidato tucano 
à presidência da República 
garantiu estar costurando 
uma boa aliança, mas não quis 
dar detalhes. Ao comentar 
o último Datafolha, em que 
aparece com média de 8% das 
intenções de voto, disse que a 

eleição será decidida na reta 
fi nal. Alckmin disse ainda que 
pretende “levar uma palavra 
mostrando que o Brasil tem 
condições de crescer e gerar 
empregos”. Ele conversou 
com os jornalistas José Paulo 
de Andrade, Salomão Ésper, 
Rafael Colombo e Pedro 
Campos no “Jornal Gente” 
(AI/RB).

Fim do governo petista ‘virou uma 
página’ na história brasileira

A prisão do ex-presidente 
Lula é um claro exemplo de 
que as instituições continuam 
funcionando. O líder completa que 
o petista teve garantido o direito 
à ampla defesa, inclusive com 
um dos escritórios de advocacia 
mais caros do Brasil. “A prisão é 
legítima, legal e constitucional. 
Não afronta nenhuma lei. Ele 
tem o direito de continuar se 
defendendo”, explicou.

A justiça é para todos e 
não pode mudar conforme 

o personagem e a ocasião, 
declarou Nilson Leitão. Ele 
citou a decisão do STF, que 
recebeu denúncia contra o 
senador Aécio Neves e o 
transformou em réu. “Ele vai 
ter direito à defesa, mas não é 
por isso que o PSDB vai dizer 
que a Justiça está errada. 
Diferentemente de outros, que 
querem ser Deus”, criticou. 
“Quem respeita os brasileiros 
deve respeitar as leis”, fi nalizou 
(psdbnacamara).

Viagem de Temer ao Sudeste 
asiático será em maio

Em outubro, após uma 
retenção urinária, Temer passou 
por uma pequena cirurgia para 
desobstrução do canal uretral. 
No fi m de novembro, retornou 
ao Hospital Sírio Libanês, desta 
vez para um procedimento 
de cateterismo, em que foi 
detectado a obstrução de 
três artérias coronárias. O 
presidente, então, foi submetido 
a uma angioplastia e à colocação 
de stents para desobstruir as 
artérias (ABr).

TSE manteve cassação de governador
e vice do Tocantins
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QUINTA-FEIRA, 19 DE ABRIL DE 2018

PAGAMENTO DE PRÊMIO AO FUNCIONÁRIO
O pagamento de prêmio com a reformar trabalhista pode ser pago 
mensalmente, sem encargos? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COM A REFORMA TRABALHISTA DEIXA DE EXISTIR O AVISO 
PRÉVIO TRABALHADO?

Esclarecemos que não houve qualquer alteração no aviso prévio traba-
lhado com a reforma trabalhista, podendo ser aplicado normalmente. 
Desta forma, a empresa pode continuar a aplicar o acréscimo dos 3 dias 
no aviso prévio trabalhado ou indenizado, bem como a redução diária 
de 2 horas ou redução de 07 dias corridos quando o aviso for trabalhado.

PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS 
O período de férias de quatorze dias obrigatoriamente tem que ser o 
primeiro período a ser usufruído ou fica livre, desde que obedeça aos 
critérios? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RETENÇÃO DE VALORES NA NOTA FISCAL
Empresa retém em nota fiscal valores para o INSS. Estes valores podem 
ser abatidos na GFIP, por ocasião da folha de pagamento? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO O FUNCIONÁRIO ESTÁ PARA SE APOSENTAR, ELE GOZA DE 
ALGUM TIPO DE ESTABILIDADE?

Esclarecemos que perante a legislação não há estabilidade ao empregado 
em vias de se aposentar, salvo previsão em convenção coletiva de trabalho.

RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO HORISTA
Como calcular a rescisão de um funcionário horista que optou pela redu-
ção de 7 dias corridos? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® ABRIL/ 18
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

Dez Asas Participações S.A.
CNPJ N° 17.456.871/0001-17 - NIRE 35.3.0044785.9

Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da Dez Asas Participações S.A. convocados a se reunir em assembleia geral
ordinária, que se realizará no dia 26 de abril de 2018, às 12:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 
2.092, 15° andar, conjunto 153, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) prestação 
de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras da 
companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; e (b) destinação do resultado
do exercício referido em “a” supra. São Paulo, 12 de abril de 2018. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor.

1ª VC – Reg. Ipiranga. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018578-
06.2014.8.26.0001/01 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VIVIANE 
DOS SANTOS PEIXINHO, Brasileira, CPF 320.835.258-17, que AMC - Serviços Educacionais 
LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de 
Sentença, condenando-a ao pagamento de R$ 26.824,54 (atualizado até 20/06/2017). Estando a 
executada em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa 
de 10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de 
penhora e avaliação, nos termos dos art. 513 e 523 do CPC, ficando também ADVERTIDA, 
independentemente de nova intimação, para em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de março de 2018. 

3ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000744- 
44.2018.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII Tatuapé, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FABIO 
PEREIRA DA SILVA, CPF. 374.149.068-76, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença 
ajuizada por AMC Serviços Educacionais LTDA foi determinada, nos termos do art. 513, §2º, IV do 
CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias corridos, pague a quantia de R$ 
9.177,27 (valor em 30/11/2017), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do 
débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC). Fica ainda ADVERTIDO, que 
nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de março de 2018. 

6ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000973-
10.2015.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VIACAO 
IBIRAPUERA LTDA., CNPJ 02.716.517/0001-07, que lhe foi proposta uma ação de cobrança, de 
Procedimento Comum, por parte de VRG - Linhas Aéreas S/A (VARIG), requerendo em síntese a 
condenação da Ré ao pagamento de R$ 115.641,00 (em 01/11/2014), decorrente de despesa 
suportada pela autora nos autos da ação trabalhista nº 00790200401802002 que tramitou perante a 
18ª Vara do Trabalho da Capital, SP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial 
e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. 

6ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4001775-
25.2013.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SUELI 
APARECIDA DE SOUZA LIBERATO CAPPARELLI, CPF 076.557.908-17, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de Instituto Presbiteriano Mackenzie, objetivando o recebimento de R$ 
17.021,06 (em Nov/2013), oriundos dos cheques nºs 000226 e 000227 no valor de R$ 381,98 cada não 
pagos e do inadimplemento do Contrato de Confissão de Dívida firmado entre as partes em 31/01/2012. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, e para que, pague o débito atualizado, ficando isento de custas e honorários incidindo em 
5%, ou oponha embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
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Orient Relógios do Brasil S.A.
CNPJ (MF) 60.401.205/0001-00 – NIRE 35.300.042.875

Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária no
dia 30/04/2018, às 09 horas, em sua Sede Social, na Avenida das Nações Unidas, 10.989, 7º. Andar, Conjunto
71, Sala 1-Brooklin Paulista, São Paulo/SP, CEP 04578-000, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia:  I) Assembleia Geral Ordinária: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017; 2) Deliberar sobre a
destinação do lucro líquido do exercício. II) Assembleia Geral Extraordinária: 1) Aumento do capital social;
2) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 13/04/2018. A Diretoria.                       (18, 19 e 20/04/2018)

3ª VC – Reg. Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0000123-
54.2012.8.26.0009 A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, 
Estado de São Paulo, Dra. Cristiane Sampaio Alves Mascari Bonilha, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a LEONARDO RAITER PAES, CPF 335.952.688-06, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando a cobrança da importância 
de R$ 13.465,58, referente ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais em benefício do 
requerido no ano letivo de 2007, com mensalidades vencidas e não pagas e ao cheque devolvido nº 
000040, do Banco Banespa, agência 0001, Conta 679202, no valor de R$ 880,93, dado em 
pagamento. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial, 
devidamente atualizada, e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 5% do 
valor da causa, ou apresente embargos monitórios, nos termos do artigo 701 do Novo Código de 
Processo Civil, sob pena de constituição de título executivo judicial. O réu será isento do pagamento 
de custas processuais se cumprir o mandado no prazo acima assinalado. Fica o réu advertido de que, 
não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo acima mencionado, o débito será acrescido de multa 
de 10% e, também, de honorários de advogado de 10% (artigo 523, §1º do Novo Código de Processo 
Civil). 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.  

6ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000844-
05.2015.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
VIACAO IBIRAPUERA LTDA., CNPJ 02.716.517/0001-07, que lhe foi proposta uma ação de 
cobrança, de Procedimento Comum, por parte de VRG - Linhas Aéreas S/A (VARIG), 
requerendo em síntese a condenação da Ré ao pagamento de R$ 148.560,35 (em 01/12/2014), 
decorrente de despesa suportada pela autora nos autos da ação trabalhista nº 
02573200301502007 que tramitou na 15ª Vara do Trabalho da Capital, SP. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Além Mar Comercial e Industrial S/A
CNPJ nº 60.833.092/0001-12 -  NIRE 35.300.010.299

Extrato da Ata da AGO/E Realizada em 16 de Março de 2018
Data e Hora: 16/03/2018, às 10hs. Local: Avenida Senador Queirós, 96, 5° andar, salas 501 a 515, Capi-
tal-SP. Presença: Totalidade do Capital Social. Convocação: Dispensada. Mesa: Presidente - Cristina
Paula Marky Sobral Secretário - Luiz Alberto Whitaker Sobral. Deliberações aprovadas por unanimi-
dade: a) O Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em
31/12/2017, publicado no “DOESP” e no “Jornal Empresas e Negócios”, ambos no dia 15/03/2018. b) Foi
aprovada por unanimidade, a destinação do prejuízo do exercício no valor de R$ 230.199,98 para a conta de
Reserva de Lucros. c) Foi alterado o Artigo 3°, dos Estatutos Sociais, que passou a ter seguinte redação:
Artigo 3° “A sociedade tem por objeto: 1) A importação, exportação, representação por conta própria e de
terceiros, comercialização e distribuição: a) De produtos médicos hospitalares correlatos eletrônicos; b) De
produtos e equipamentos destinados a ensino, pesquisa, controle de qualidade e; c) De outros produtos e
equipamentos que sejam considerados correlatos ou afins daqueles referidos nos objetivos principais; lI) A
prestação de serviços de assistência técnica ligados ao objeto social; IlI) A participação em outras
sociedades; IV) O licenciamento ou cessão de direito de uso de software nacional ou importado;
V) A apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres. Encerramento: Formalidade
legal registrada na JUCESP nº 164.041/18-7 em 04/04/2018. Flávia R Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Ativo   Nota     2017     2016
Circulante ................................................. 42.758 26.853
 Disponível ................................................ 3a 705 646
 Clientes .................................................... 36.063 21.505
 Contas a Receber .................................... 2.596 1.173
 Impostos a Recuperar .............................. 1.476 1.685
 Estoques .................................................. 3d e 4 1.885 1.819
 Despesas Antecipadas ............................ 33 25
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo ........................ 12.846 23.568
 Valores a Receber .................................... 4.678 16.284
 Créditos Tributários .................................. 8.168 6.652
 Deposito Judicial ...................................... – 632
Permanente .............................................. 124.094 126.984
 Investimentos ........................................... 20 20
 Imobilizado ............................................... 3 e 5 124.071 126.961
 Intangível ................................................. 3 3

Total do Ativo ............................................ 179.698 177.405

Passivo   Nota     2017     2016
Circulante ................................................. 26.975 51.372
 Fornecedores ........................................... 6.082 7.142
 Salários/Férias ......................................... 6.048 3.148
 Impostos e Contribuições ........................ 12.694 34.546
 Instituições Financeiras ........................... 6 1.333 6.272
 Outras Contas a Pagar ............................ 818 264
Não Circulante .......................................... 24.421 161
 Obrigações Gerais ................................... 7 – 106
 Empréstimos/Financiamentos ................... 6 –  55
 Parcelamentos Fiscais ............................. 24.421 –
Patrimônio Líquido ................................... 128.302  125.872
 Capital ...................................................... 8a 152.855 122.865
 Reserva de Capital ................................... 8c 156 156
 Reserva de Reavaliação .......................... 8b – 3.788
 Ágio nas Ações ........................................ 8c 43 43
 Patrimonial ................................................ 8b – 26.202
 Prejuízo Acumulado ................................. (24.752)  (27.183)
Total do Passivo ....................................... 179.698  177.405

Balanços Patrimoniais Encerrados em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (em milhares de reais)  Demonstração do Resultado dos Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (em milhares de reais)

       2017         2016
Receita Operacional Bruta ....................................  232.811  205.730
 Serviços Prestados no País ................................. 232.811 205.730
Deduções e Abatimentos .......................................  (27.940)  (18.237)
Receita Operacional Líquida ................................  204.871  187.493
Lucro Bruto ............................................................  204.871  187.493
(Despesas) Receitas Operacionais ...................... (201.161)  (179.024)
 Administrativas e Gerais .......................................  (190.631)  (173.268)
 Despesas Financeiras/Tributárias ..........................  (11.549)  (6.786)
 Receitas Financeiras ............................................. 140 586
 Outras Receitas/Despesas Operacionais Liquidas 879 444
Lucro Operacional ................................................. 3.710 8.469
Lucro Liquido Antes do IR e CSLL ........................ 3.710 8.469
Provisão IRPJ/CSLL ..............................................  (1.280)  (2.012)
Lucro Liquido do Exercício ................................... 2.430 6.457
Lucro Liquido para Lote de Mil Ações .................. 2,09 5,57
Quantidade de ações ao final do exercício .......... 1.160.034 1.160.034
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (em milhares de reais)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais      2017      2016
Lucro (Prejuízo) Líquido .............................................  2.430  6.457
Ajustes para Reconciliar o Prejuízo Líquido com
  Caixa Líquido
  Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:   
 Depreciação e amortização .......................................  4.652  4.627
 Baixa de bens do imobilizado ....................................  36  (0)
 Ajustes Exercícios anteriores ...................................  –  580
 Duplicatas a receber .................................................  (14.558)  15.391
 Impostos a Recuperar ...............................................  209  (535)
 Estoques ...................................................................  (65)  2.277
 Outros créditos curto e longo prazo .........................  9.290  (7.718)
 Fornecedores ............................................................  (1.060)  (7.382)
 Impostos a recolher ..................................................  2.557  1.264
 Salários e encargos sociais ......................................  49  239
 Provisões de Férias ..................................................  2.852  595
 Outros débitos/contas a pagar - curto e longo prazo  552  (303)
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades
  operacionais ............................................................  6.944  15.492
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de investimentos permanentes .................. –  (12)
Aquisição de bens do ativo imobilizado .....................  (1.799)  (998)
Recebimento por venda de bens do imobilizado ........ –  53
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades
  de investimentos .....................................................  (1.799)  (957)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
 Empréstimos e financiamentos obtidos .....................  126  8.570
 Pagamento de empréstimos e financiamentos ..........  (5.212)  (22.846)
Caixa líquido obtido das atividades de
 f inanciamentos ........................................................ (5.086)  (14.276)
Aumento (Diminuição) Líquido no Caixa e
  Equivalentes ............................................................ 59  259
Caixa e Equivalentes no Inicio do Exercicio ...........  646  387
Caixa e Equivalentes no Fim do Exercicio ..............  705  646
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

IGESP S.A. Centro Médico e Cirúrgico Instituto de Gastroenterologia de São Paulo
CNPJ nº 61.442.190/0001-91

Relatorio da Diretoria
Senhores Acionistas, Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sª., o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2.017,
bem como as Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes. A diretoria agradece aos seus colaboradores a dedicação demonstrada, aos clientes e fornecedores à colaboração e o elevado relacionamento mantido e
coloca-se à disposição dos Senhores Acionistas para esclarecimentos adicionais.                                                                                                                                                            São Paulo, 25 de março de 2018.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido nos Exercicios Findos de 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (em milhares de reais)
Capital Social Reservas Lucros ou Prejuízos

Eventos                                                .   Integralizado           Capital      Reavaliação            Acumulados            Total
Saldo em 31-12-15 .................................... 122.865  199  30.075  (34.304)  118.835
Realizável Reserva de reavaliação ........... – –  (85)  85  –
Ajuste Exercícios Anteriores ..................... – – –  580 580 
Resultado do exercício ............................. – – –  6.457  6.457
Saldo em 31-12-16 ....................................  122.865  199  29.990  (27.182)  125.872
Integralização de capital ...........................  29.990 –  (29.990) –  –
Resultado do exercício ............................. – – –  2.431  2.431
Saldo em 31-12-17 ....................................  152.855  199 –  (24.752)  128.302

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

dos é reconhecida no resultado em função de sua realização, incluindo-se as
inadimplências, os valores considerados incobráveis. Uma receita não é re-
conhecida se há uma incerteza significativa na sua realização. C. Ativo e
Passivo Circulante e não Circulante: Os ativos circulantes e não circulan-
tes estão apresentados aos valores de custo, que não excedem o valor de
realização, acrescidos de rendimentos, encargos e variações monetárias
quando aplicáveis. Os passivos circulantes e não circulantes são demons-
trados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicá-
vel dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a
data do balanço patrimonial. Valores recebíveis e pagáveis após 360 dias
são apresentados no não circulante. d. Estoques: Os estoques são valoriza-
dos ao custo médio de aquisição. e. Imobilizado: Demonstrado pelo custo
de aquisição ou de construção, deduzido da depreciação calculada pelo
método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil
econômica dos bens. Os imóveis tiveram seu valor de aquisição e
reavaliação, reajustados a valor de mercado em 2010, levados a
integralização do Capital social no Patrimônio Líquido. f. Imposto de Renda
e Contribuição Social: Calculados com base nas alíquotas de 15% acresci-
da do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 240 para o
imposto de renda e 9%, sobre o lucro tributável para a contribuição social
sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e
base negativa de contribuição social limitada a 30% do lucro real. g. Créditos
Tributários: Refere-se a impostos ativos diferidos decorrentes de prejuízo
fiscal, base negativa da contribuição social e diferenças temporárias foi
constituídas em conformidade com a instrução CVM nº 371/02 e levam em
consideração a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros. h. Re-
dução ao Valor Recuperável: Um ativo financeiro não mensurado pelo valor
justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para
apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor
recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência
objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento ini-
cial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos
fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira
confiável. Em 2017 a administração da Companhia não identificou indícios
que pudessem gerar uma redução ao valor recuperável. i. Provisões: Uma
provisão é constituída no balanço, quando possui uma obrigação legal ou
constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um
recurso econômico, seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
Nota 4 – Estoques - Composição:    2017    2016
Estoques .................................................................... 1.885 1.819
Material Cirurgico (800/1400) ...................................... 772 721
Medicamentos (100/200/1500) ................................... 407 536
Gases ......................................................................... 69 76
Material Administrativo ............................................... 66 57
Materiais de Limpezae Higiene (600) .......................... 58 29
Materiais de Copa e Cozinha ...................................... 0 6
Manutencao (400) ....................................................... 193 97
Material Rouparia e Unifomes ..................................... 1 –
Dietas (110) ................................................................ 39 55
Engenharia Clinica (4000) Ac ..................................... 121 85
Materiais consig/Opme (1300/5000) ........................... 121 136
Suprimentos de Informatica ........................................ 38 21
Nota 5 – Imobilizado                       2.017 2.016
Composição: Custo

Corrigido e Depreciação
Reavaliado   Acumulada Líquido Líquido

Terrenos/Imóveis ....................... 2.369 – 2.369 2.369
Edifícios .................................... 69.502 6.097 63.405 63.726
Móveis Utensílios e Instalações 28.955 17.986 10.969 13.111
Aparelhos e Instrumentos ......... 23.173 9.790 13.383 13.137
Reavaliação – Edifício ............... 22.396 2.127 20.269 81
Reavaliação – Terrenos ............. 9.514 – 9.514 3.581
Software .................................... 2.425 1.774 652 1.057
Máquinas/Equipamentos. .......... 9.996 7.041 2.954 3.045
Veículos Gerais ......................... 1.569 1.013 556 652
Ajuste Patrimonial ...................... – – – 26.202
Total .......................................... 169.899 45.828 124.071 126.961

Nota 1 – Das Operações: O IGESP S/A tem por objetivo: (a) prestação de
serviços de atendimento médico-hospitalar, desenvolvendo as atividades
curativas e preventivas de saúde; (b) prestação de serviços de atendimento
em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento de urgência; (c)
desenvolvimento e aprimoramento tecnológico das ações de saúde; e (d)
propiciar às instituições de saúde, escolas de ensino superior e escolas
técnicas na área de saúde o uso do Instituto como escola de estágios de
conhecimentos práticos do profissional e residência médica por meio de
convênio. Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: a. Decla-
ração de Conformidade: As demonstrações contábeis foram elaboradas de
acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, instituídas pelo Conse-
lho Federal de Contabilidade (CFC), consubstanciadas nos pronunciamentos
técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) bem como os dis-
positivos da Lei das Sociedades por Ações n° 6404/76 e das alterações
societárias introduzidas pela Lei 11.638 aprovada em 28 de dezembro de
2007, com as respectivas modificações introduzidas pela Lei 11.941/2009.
b. Base de Mensuração: As demonstrações contábeis foram preparadas
com base no custo histórico. c. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação:
As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em reais, que é a
moeda funcional do Instituto. d. Uso de Estimativas e Julgamentos: A pre-
paração das demonstrações contábeis de acordo com as Normas Brasileiras
de Contabilidade exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e
premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores repor-
tados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem
divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma
maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reco-
nhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer
períodos futuros afetados. Nota 3 - Principais Políticas Contábeis: As
políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de
maneira uniforme a todos os períodos apresentados nessas demonstra-
ções contábeis. a. Instrumentos Financeiros: Ativos e passivos finan-
ceiros não derivativos: O Instituto reconhece os empréstimos e
recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados.
Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicial-
mente na data da negociação na qual o Instituto se torna uma das partes
das disposições contratuais do instrumento. O Instituto tem os seguintes
ativos e passivos financeiros não derivativos: ativos financeiros registra-
dos pelo valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis.
Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado
caso seja classificado como mantido para negociação e seja designado
como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são
designados pelo valor justo por meio do resultado se o Instituto gerencia
tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em
seus valores justos, de acordo com a gestão de riscos documentada e a
estratégia de investimentos do Instituto. Os custos da transação, após o
reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado como incorridos.
Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são
medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são
reconhecidas no resultado do exercício. Os ativos financeiros registra-
dos pelo valor justo por meio do resultado abrangem despesas antecipa-
das e outros créditos. Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e
recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis
que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos
inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação
atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são
medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, de-
crescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. Os emprésti-
mos e recebíveis abrangem clientes, outros créditos, empréstimos e financi-
amentos, fornecedores e outras contas a pagar. Caixa e equivalentes de
caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investi-
mentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir
da data da contratação. Limites de cheques especiais de bancos que tenham
de ser pagos à vista e que façam parte integrante da gestão de caixa do
Instituto são incluídos como um componente das disponibilidades para fins
da demonstração dos fluxos de caixa. b. Apuração do Resultado: O reco-
nhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o
regime contábil de competência de exercício. A receita de serviços presta-

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Ajuste Patrimonial: Os imóveis tiveram seu valor de aquisição e
reavaliação, reajustados a valor de mercado em 2010.
Nota 6 – Empréstimos/Financiamentos – Circulante e não Circulante
Composição:        Circulante  Não Circulante
Instituições Financeiras     2017    2016    2017    2016
Financiamento – Capital de giro ... 5 5.029 0 0
“Leasing” Ativo imobilizado ........... 1.328 1.248 0 55
Total ............................................. 1.333 6.272 0 55
São empréstimos contraídos junto a Instituições financeiras e estão classi-
ficados no circulante os valores com vencimento até 12 meses. Os emprés-
timos na modalidade capital de giro tem como garantia aval e os na modali-
dade leasing o próprio bem. A taxa média dos encargos é de 1,25% ao mês
e prazo máximo de vencimento é 2018.
Nota 7 – Outras Obrigações – não Circulante - Composição:
Obrigações Gerais    2017    2016
Credito Consignado Funcionários .................................. 0 47
Parcelamento ISS .......................................................... 3 13
Outros Créditos ............................................................. 0 46
Parcelamento Pert ......................................................... 24.418 0
Total .............................................................................. 24.421 106
Nota 8 – Patrimônio Líquido: (a) Capital social: composto por R$ 152.855
é composto por 1.160.034 ações ordinárias sem valor nominal. (b) Reserva
de capital: composta por R$ 156 de reserva de capital; R$ 43 de Ágio nas
ações. Nota 09 – Seguros: Os seguros são contratados sob a forma de limite
máximo de indenização único, valores considerados suficientes pela Admi-
nistração da Entidade para cobrir eventuais riscos e perdas sobre os ativos.
Os principais seguros e suas respectivas coberturas em 31 de dezembro de
2017 e 2016 estão relacionados no quadro abaixo:
Garantias Contratadas Cobertura 2.017 Cobertura 2.016
Cobertura Básica ...................................... 120.000 120.000
Lucros Cessantes (P.I. 12meses) ............. 4.200 4.200
Equipamentos eletrônicos ........................ 350 350
Incêndio, raio, explosão e vendaval ........ 200 200
Danos elétricos comuns ........................... 300 300
RCG Operações ....................................... 165 165
Roubo/ Furto Qualificado Valores Internos 30 30
Roubo/ Furto Qualificado do conteúdo ..... 30 30
Roubo /Valores em Transito ...................... 20 20
Queda de Vidros/Anúncios Luminosos ..... 10 10
Total ......................................................... 125.305 125.305

Diretoria
Fernando Jose Moredo - Presidente

Célia Regina de Castro - Contadora - CRC 1SP 149.352/O-5

fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administra-
ção é responsável pela avaliação da capacidade da Entidade continuar ope-
rando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a
Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa rea-
lista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela
governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilida-
des dos auditores independentes pela auditoria das demonstrações contá-
beis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra-
ções contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de audi-
toria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segu-
rança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventu-
ais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes
de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas de-
monstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento pro-
fissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além dis-

monstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro,
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção rele-
vante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifica-

to dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos proce-
dimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o obje-
tivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da

razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas

tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evi-
dências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação
à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações contábeis ou incluir modificação
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclu-
sões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entida-

sentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, in-
clusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifi-
camos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 27 de março de 2018.
Maion & Oliveira, Auditores Independentes S/S.

CRC – 2PA 0262/T-9
José Aparecido Maion

Contador - CRC 1–SP– 117.681/O-3

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Ilmos. Srs. Diretores do IGESP S.A. Centro Médico e Cirúrgico Instituto
de Gastroenterologia de São Paulo. São Paulo (SP). Opinião: Examinamos
as demonstrações contábeis do Igesp S.A. Centro Médico e Cirúrgico Ins-
tituto de Gastroenterologia de São Paulo, que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do
resultado do período, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o período findo naquela data, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais politicas contábeis. Em
nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira do IGESP S.A. Centro Médico E Cirúrgico Instituto de
Gastroenterologia de São Paulo, em 31 de dezembro de 2017, o desempe-
nho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas bra-
sileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em confor-
midade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Res-
ponsabilidades dos auditores independentes pela auditoria das demons-
trações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acor-
do com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profis-
sional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Fede-
ral de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsa-
bilidades da administração e da governança pelas demonstrações contá-
beis: A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequa-
da apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela deter-
minou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações con-
tábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por

Relatório dos Auditores Independentes
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Especial

Monica Yanakiew/Agência Brasil

O novo líder é o primeiro, desde a Revolução 
Cubana, com outro sobrenome e representando 
uma geração mais jovem do que aquela que 

pegou em armas para derrubar a ditadura de Fulgencio 
Batista (1952-1959) e desafiar os Estados Unidos, 
estabelecendo um regime socialista a 150 quilômetros 
de sua costa.

O novo presidente de Cuba assume em um momento 
delicado. A Venezuela, que fornece petróleo e sustentava 
o regime cubano, hoje enfrenta grave crise econômica, 
marcada pela hiperinflação, o desabastecimento e o 
isolamento internacional. Com a mudança de governo 
em 2017, os Estados Unidos recuaram no processo de 
reaproximação – primeiro passo para o fim do bloqueio 
econômico, comercial e financeiro que continua impondo 
à ilha. 

O presidente norte-americano, Donald Trump, (eleito 
também com o voto dos cubanos que imigraram para os 
EUA e que exigem a derrubada do comunismo na ilha), 

limitou viagens e investimentos (dos norte-americanos) 
em Cuba. Raúl Castro diz que foi eleito presidente 
para “defender, manter e continuar aperfeiçoando o 
socialismo cubano -  e não para destruí-lo”. A eleição 
representou o fim de uma era, mas muitos observadores 
acham que, na prática, pouca coisa mudará na vida dos 
11,5 milhões de cubanos: o Partido Comunista de Cuba 
(PCC) continua sendo o único e Raúl Castro seu chefe.

“O Partido Comunista é o órgão máximo de decisão 
política, de acordo com a Constituição cubana. Raúl 
Castro deixa a presidência do país, mas não o cenário 
politico”, disse Erika Guevara-Rosas, diretora para as 
Américas da Anistia Internacional, uma organização de 
defesa dos direitos humanos. “Lamentavelmente, Cuba 
continua sendo um país que violenta, de forma massiva, 
as liberdades civis, políticas e de expressão.” Cuba é o 
único país do continente que não permite acesso oficial 
à Anistia Internacional. 

O cargo será ocupado pelo atual vice-presidente, 
Miguel Díaz-Canel, de 57 anos, que nasceu depois da 

O atual presidente, Raul Castro, e o seu substituto, Miguel Díaz-Canel.

Cuba elege 1º presidente após 60 
anos de governo dos irmãos Castro
A Assembleia Nacional de Cuba se 
reuniu ontem (18) para escolher 
o próximo presidente da ilha 
caribenha que, nas últimas seis 
décadas, foi governada pelos irmãos 
Castro: Fidel, que morreu aos 90 
anos, e Raúl, que prometeu se 
aposentar aos 86
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revolução, não usa farda, mas defende os ideais do 
Partido Comunista Cubano (PCC), onde atua desde 
jovem. “Sou como muitos neste país”, disse Díaz-Canel. 
“Formamos parte de uma geração que nasceu nos anos 60 
e agradecemos muito toda a formação e as possibilidades 
brindadas pela revolução. Tivemos a oportunidade de 
participar dos processos de decisão nas organizações 
de base estudantis e da juventude”.

Reformas
Só houve uma sucessão presidencial na Cuba 

revolucionária e ela foi programada. Em 2006, Fidel 
Castro entregou o comando do país ao irmão caçula 
– primeiro interinamente, depois oficialmente. Fidel 
estava doente e morreu dez 
anos depois. Nos últimos 
12 anos,  Raúl  Castro 
adotou algumas medidas 
de abertura. Meio milhão 
de cubanos hoje trabalham 
no setor privado. Desde 
2013, quem quiser pode 
deixar o país, sem precisar 
de autorização para viajar 
ou ter que fugir de barco, 
numa perigosa travessia 
para a costa da Flórida. A 
compra e venda de imóveis 
e carros, mesmo limitada, 
foi permitida. E a internet 
chegou à ilha, onde existem 
mais de 600 áreas publicas 
com conexão wifi.

No cenário internacional, Cuba participou da 7ª 
Cúpula das Américas em 2015. Foi a primeira reunião 
de líderes dos 35 países do Continente Americano 
com a participação do governo cubano, que até então 
tinha sido vetada pelos Estados Unidos. A notícia foi 
o histórico aperto de mão entre Raúl Castro e o então 
presidente norte-americano, Barak Obama, marcando a 
reaproximação dos dois países, depois de mais de meio 
século de guerra fria.

Apontada como responsável por disseminar revoluções 
comunistas na região, Cuba patrocinou o acordo de 
paz entre o governo colombiano de centro-direita, do 
presidente Juan Manuel Santos, e os rebeldes das Forças 
Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Sete mil 
rebeldes entregaram as armas, depois de 50 anos de 
conflito, para formar um partido político, que este ano 
disputou as primeiras eleições legislativas.

Com a morte de Fidel em 2016, a pergunta era sobre 
o futuro do país. Raúl Castro propôs ao partido limitar 
a idade (70 anos) e o mandato (dois períodos de cinco 
anos) dos dirigentes do PCC, além de uma reforma 
constitucional. E anunciou que deixaria a presidência, 
por decisão própria, em abril deste ano.

Renovação
Para ex-combatentes da revolução, o sucessor de Raúl 

Castro representa a renovação da cúpula do regime 
comunista cubano, mas a continuidade de seus ideais. 
Alejandro Ferras Pellicer, de 94 anos, aposta nesta nova 
geração que, ao contrário da anterior, nasceu com direito 
à educação e que, segundo ele, estará mais preparada 
– intelectualmente e tecnologicamente - para lutar por 
uma sociedade mais igualitária.

Raúl Castro sinalizou, em mais de uma ocasião, que 
a ideologia não está em jogo – não importa quem seja 
o novo presidente de Cuba ou que pressões ele terá 
de enfrentar. “O substituto de Fidel só pode ser o 
Partido Comunista”, disse, quando os cubanos tentavam 
imaginar o futuro sem o pai da revolução.

O analista politico cubano Rafael Hernández acredita que 
o novo governo enfrentará pressões internas por mudanças, 
porque as expectativas de melhores condições de vida 
vêm de longa data e cresceram com o tempo. Segundo ele, 
apesar de Cuba enfrentar hoje uma conjuntura internacional 
menos favorável, a ilha não está na mesma encruzilhada dos 
anos 90, quando a União Soviética (principal fornecedora 
de petróleo a Cuba e fi nanciadora de partidos comunistas 
no hemisfério internacional) se dissolveu em 15 repúblicas 
separadas – entre elas, a Rússia.  

“Nesses 60 anos, Cuba demonstrou ser capaz de 
sobreviver a várias crises – até à pior delas, nos anos 
90, quando muitos pensavam que ficaria isolada e seria 
obrigada a mudar”, disse o analista político argentino 
Rosendo Fraga. “Com a saída de Castro, uma nova 
geração subirá ao poder. Mas a renovação será feita 
para manter o mesmo sistema em vigor”.Em meio a solenidade própria, uma eleitora participa das eleições cubanas.

EF
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Fidel Castro em discurso em Havana em 2006, quando 
deixou o comando para o irmão.
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Até 2050, 90% da 

população da América 

Latina vai morar em 

uma megacidade, e 

para acomodar tantas 

pessoas, além de 

cidades inteligentes, 

precisaremos de 

edifícios inteligentes

Uma pesquisa da Frost 
& Sullivan destacou 
que até 2025 apenas 

26 cidades no mundo serão 
inteligentes, e a Internet das 
Coisas e a Gestão de Ativos 
(EAM - Enterprise Asset 
Management, em inglês) se-
rão os protagonistas desse 
desenvolvimento. No entanto, 
para serem qualifi cadas como 
‘Inteligentes’, as cidades pre-
cisam que os ativos de energia, 
construção, mobilidade, saúde, 
infraestrutura, tecnologia, 
governança e educação sejam 
transformados e revertidos 
em melhorias e agilidade para 
a população.

No caso da América Latina, 
que ainda engatinha em proje-
tos de ‘smart cities’, há poucos 
exemplos locais, mas a atenção 
ao tema precisa aumentar, uma 
vez que a ONU prevê que até 
2050, 90% da sua população 
viverá em megacidades. Hoje, 
claro, existem iniciativas mais 
avançadas que outras, como é 
o caso da cidade de Medelín, 
na Colômbia, que tem apostado 
em construções mais sustentá-
veis e em internet das coisas.

Eem São Paulo, há parcerias 
público privadas acontecendo 
a fi m de otimizar a vida urbana 
– levando a inteligência para 
a rede elétrica, semáforos e 
internet. Aos poucos, também 
começam a surgir projetos 
do lado da construção civil, 
com IoT e EAM para tornar 
os edifícios mais inteligentes. 
De acordo com uma pesquisa 
do IDC (IDC Energy Insights), 
os investimentos em soluções 
para tornar os edifícios mais 
inteligentes podem chegar a 
US$ 17.4 bilhões até 2019, e 
as construções inteligentes 
representarão 7% do mercado 
total das cidades inteligentes 
até 2025.

Acontece que quando fala-
mos em tecnologias para smart 
buildings, nos referimos a pe-
quenos sensores, sofi sticados, 
acessíveis e conectados por 
meio de software de Internet 
da Coisas e EAM, os quais da-
rão sentido a todos os dados 
gerados. Outro detalhe, é de 
que um edifício inteligente é 
verde, seguro e produtivo. 

A otimização do uso da 
energia, da segurança, e a 
qualidade de vida estão entre 
os benefícios que esse modelo 
oferece e, com a comunica-
ção entre sistemas – alarme, 
supressão de incêndio – é 
possível oferecer melhor qua-
lidade na segurança, água e 
ar, impactando na saúde dos 
indivíduos. De forma prática, 
em um edifício inteligente, os 
equipamentos que alimentam 
esses recursos não funcionam 

como peças independentes, 
pois precisam estar ligados uns 
aos outros para serem capazes 
de se comunicar máquina a 
máquina. 

Por exemplo, o resfriador 
pode receber dados externos 
e informações da temperatura 
interna, operando, quando 
necessário, para manter a tem-
peratura interna ideal; os siste-
mas de segurança, iluminação 
e ambiente podem economizar 
a vida útil dos ativos e reduzir o 
uso de aquecimento ou o arre-
fecimento. Quando não houver 
ninguém no local; ou ainda, 
as leituras de sensores do 
sistema HVAC - aquecimento, 
ventilação e ar condicionado - 
podem ser usadas para gerar 
ordens de serviço, solicitando 
peças para manter a efi ciência 
e a funcionalidade de cada 
equipamento, evitando assim 
interrupções desnecessárias.

O que os dados fazem? Os 
dados têm grande relevância 
nos edifícios inteligentes. O 
uso de sensores, Internet das 
Coisas, e outros dispositivos 
conectados geram grandes 
quantidades de dados que 
gestores podem usar para mo-
nitorar o desempenho, rastrear 
a localização física dos ativos e 
detectar potenciais problemas 
operacionais. Por isso, uma 
solução de gestão de ativos 
é um recurso estratégico na 
análise de dados estruturados 
e não estruturados, que podem 
ajudar na melhor tomada de 
decisão, descoberta de opor-
tunidades para economizar 
dinheiro e melhorar a efi ciência 
operacional.

Os mecanismos de análise e 
insights em tempo real trazem 
mais automação e visibilidade 
ao planejamento; além de ga-
rantir melhorias na segurança 
por meio da manutenção e ges-
tão de operações. Por exemplo, 
os profi ssionais da gestão do 
edifício podem analisar em 
tempo real os dados sobre a 
quantidade de energia que 
um sistema de aquecimento 
está usando, a partir daí será 
possível decidir se é hora de 
realizar uma manutenção 
preventiva, mudar a operação 
do equipamento ou mesmo 
descartá-lo. Um sistema EAM 
consegue, inclusive, agendar 
automaticamente as ordens de 
serviço para essa ação prévia.

Em um edifício inteligente a 
iluminação, refrigeração, aque-
cimento, segurança e outros 
sistemas se comunicam per-
feitamente através da IoT. O 
futuro trará um número grande 
de pessoas para conviver em 
ambientes que hoje, possi-
velmente, ainda não existem. 
Com aplicação da Internet das 
Coisas e outras tantas capaci-
dades tecnológicas, seremos 
capazes de reduzir custos, 
aumentar a efi ciência opera-
cional desses ambientes, e o 
melhor, melhorar e alavancar a 
qualidade de vida das pessoas, 
sejam elas moradoras ou não 
desses edifícios.

(*) - É Diretor de Vendas da Infor para 
Sul da América Latina.

Faça as malas, você vai 
morar em um Edifício 

Inteligente
Gabriel Lobitsky (*)
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: VALDEIR MARINHO DA SILVA, solteiro,auxiliar de limpeza, naturalidade 
Esperança - PB, nascido em 18/08/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Edinaldo Marinho da Silva e de Maria de Fátima Rufi no da Silva. A pretendente:E-
TIENA DE OLIVEIRA LIRA, solteira,desempregada, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 15/07/1999, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Everaldo de Oliveira 
Lira e de Edjanir Lopes de Oliveira.

O pretendente: WELINGTON FIALHO DA SILVA, solteiro,gráfi co, naturalidade Viçosa - MG, 
nascido em 15/02/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Custodio 
Mariano da Silva e de Irany Gabriela Fialho da Silva. A pretendente:KEDMA MARTINS 
DO NASCIMENTO, solteira, autônoma, natural de Belém - PA, nascida em 30/06/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Pedro Elias do Nascimento e de 
Gersonete Miranda Martins.

O pretendente: ROBERTO ALVES RODRIGUES DE ARAUJO, divorciado,professor 
de orquestra, naturalidade São Paulo - SP, nascido em 18/06/1964, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Alfredo Rodrigues de Araujo e de Maria Irene 
Alves Rodrigues de Araujo. A pretendente:YARA GONÇALVES DE MELO, solteira, 
funcionária pública municipal, natural de São Paulo - SP, nascida em 24/10/1970, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Miguel Nobre de Melo e 
de Nelzir Gonçalves de Melo.

O pretendente: COSME HENRIQUE SALES MIRANDA, solteiro,ajudante de produção, 
naturalidade Nova Soure - BA, nascido em 27/09/1984, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de Geraldo Almeida Miranda e de Luzilene Sales. A pretendente:ILDENE 
AMARO PAZ, solteira, do lar, natural de São Bernardo - MA, nascida em 09/09/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Raimundo Pereira Paz e de Maria 
das Dores Amaro.

O pretendente: CÁSSIO PATTI GAULEZ, solteiro,Arquiteto, naturalidade São Paulo - SP, 
nascido em 09/03/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Acácio 
de Freitas Gaulez e de Amélia Maria Rita Patti Gaulez. A pretendente:THAIS FAGUNDES 
AMORIM, solteira, advogada, natural de São Paulo - SP, nascida em 08/07/1991, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Sergio Luis Vasconcelos Amorim e de Rosana 
Fagundes Amorim.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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O pretendente: ENIO SERGIO TODOVERTO, profi ssão: aposentado, estado civil: viúvo, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 09/07/1949, residente e domiciliado 
na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lha de Angelo Todoverto e de Maria dos Santos Todoverto. 
A pretendente: MARIA SUELY DALSAN, profi ssão: aposentada, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital Lapa, SP, data-nascimento: 06/02/1955, residente e 
domiciliada na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Dalsan e de Irene Angelina Dalsan.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: FABIO NUNES DOS SANTOS, solteiro,analista de planejamento, naturali-
dade São Paulo - SP, nascido em 07/10/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Alcebino Rocha dos Santos e de Geralda Nunes dos Santos. A pretendente:DUR-
VALINA OLIVEIRA SANTOS NETA, solteira, supervisor de qualidade, natural de Morro 
do Chapeu - BA, nascida em 14/06/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Dilson Ferreira dos Santos e de Edí Oliveira Santos

O pretendente: ELIENO LOPES PEREIRA, solteiro,padeiro, naturalidade Apuarema - BA, 
nascido em 08/01/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Euzébio 
Pereira dos Santos e de Arlinda Lopes Santos. A pretendente:DANIELA DE PAULA SILVA, 
divorciada, técnica de eletrocardiograma, natural de Itaquaquecetuba - SP, nascida em 
17/05/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Helena de Paula Silva.

O pretendente: WLADIVAL STERZO DE CARVALHO, solteiro,médico, naturalidade Limeira 
- SP, nascido em 10/09/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho deWladival 
Fenga Carvalho e de Susy Helena Sterzo Carvalho. A pretendente:FLAVIA BUSCATTI, 
solteira, médica, natural de São Paulo - SP, nascida em 30/06/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Salvador Luiz Buscatti e de Ivete Ferrara Buscatti.

Ricardo Resstel (*)

Sabemos que liderança é infl uência, nada mais, 
nada menos

Mas você já parou para pensar como líderes se tornam 
tão inspiradores a ponto de infl uenciar uma multidão a 
seguirem suas ideias? Quais seriam as práticas que os 

fazem se destacar no meio da população e que os tornam tão 
valiosos para as organizações?

São muitas as práticas e características do líder que o leva ao 
destaque. Mas cinco delas, sem dúvida, se destacam. A boa notícia 
é que qualquer pessoa que, de fato, queira se tornar um líder, 
pode aprender essas práticas e consequentemente aumentar 
substancialmente seu poder de infl uência. Vamos a elas?

1 – Líderes desafi am o processo - Líderes possuem um 
permanente descontentamento com o status quo. Não estou 
dizendo que líderes sejam pessoas “reclamonas” e que estão 
sempre insatisfeitas. Embora sejam pessoas positivas e otimis-
tas, líderes simplesmente não se aquietam e aceitam as coisas 
como estão. Eles estão sempre questionando como melhorar. 
Isso se aplica a si mesmo, as suas equipes e a cada processo que 
estejam inseridos. 

Há no coração do líder um constante questionamento de como 
tornar um processo melhor. É possível fazer mais rápido? Com 
menos custo? Com mais qualidade? Essa é uma insatisfação sau-
dável que todo líder de sucesso possui como um alarme dentro 
dele, soando todos os dias e dizendo: como posso melhorar isso?

2 – Líderes inspiram uma visão compartilhada - Um erro 
comum em aspirantes a líderes é o fato de acreditarem que 
podem simplesmente chegar, declarar sua visão e achar que as 
pessoas os seguirão. A verdade é que as pessoas não respon-
dem muito bem a esse tipo de chamado. Gosto da refl exão que 
Simon Sinek fez sobre Martin Luther King, dizendo que as 250 
mil pessoas que acompanharam seu famoso discurso “Eu tenho 
um sonho...” não estavam lá por causa de King, mas estavam lá 
por causa delas mesmas. 

O que acontecia naquele momento é que a visão das pessoas 
era a mesma visão de King. Líderes convocam pessoas para juntos 
construírem uma visão que mantenha as pessoas comprometidas 
com o alvo. Quando uma pessoa participa na construção da visão, 
ela se compromete de corpo e alma.

3 – Líderes capacitam os outros a agir - O objetivo do líder 
não é formar seguidores, mas novos líderes. Para capacitar de 
forma efi caz, o líder deve investir em alguns pontos-chave. O 
primeiro deles é o relacionamento. O relacionamento tem o poder 
de abrir as pessoas para a capacitação. Permite que elas baixem a 
guarda para receberem o conteúdo que o líder deseja transmitir.

As cinco práticas de 
um líder de destaque

O segundo é o respeito. Nesse ponto, não estou falando sobre 
respeitar as pessoas, o que é um pré-requisito óbvio. Mas falo 
de conquistar o respeito da equipe se baseando em sua compe-
tência. Ser referência no que faz leva as pessoas a quererem ser 
capacitadas por você.

Por fi m, a atitude também se revela como essencial nesse 
processo. Devido a insegurança, algumas pessoas sabotam o 
processo de capacitação. O medo de que o aprendiz tome seu 
lugar o impede de transmitir o conhecimento necessário. Um 
paradoxo da liderança ilumina essa questão. Um líder só se torna 
indispensável no dia em que ele se torna dispensável. Portanto, 
não há espaço para insegurança na jornada do líder de sucesso.

4 – Líderes servem de modelo - Não há outra forma de liderança 
senão pelo exemplo. Talvez você pense que, embora se esforce muito, 
não vê sua equipe fazendo o mesmo. O que acontece é que ser o 
modelo ou o exemplo funciona, na verdade, como um pré-requisito 
para uma liderança efi caz. Somente dar o exemplo não garante sua 
liderança, mas sem ser um exemplo, não há liderança. Na época 
da invasão da Normandia, o exército americano contava com um 
comandante de uma companhia cujo nome era Sobel. 

O comandante Sobel era extremamente rígido com seus sol-
dados, mas mal conseguia passar nos testes físicos exigidos pela 
companhia dos paraquedistas. Os soldados da época discutiam 
quem “acidentalmente” acertaria Sobel primeiro quando a pri-
meira batalha viesse. Para sorte de Sobel, ele foi transferido antes 
que o primeiro confronto virasse realidade. Você não pode exigir 
mais de sua equipe do que exige de você mesmo.

5 – Líderes encorajam sonhos - A quinta prática é um 
verdadeiro desafi o. Estimular o sonho das pessoas pode, em 
algum momento, levá-las para outro lugar. Mas toda vez que o 
líder consegue alinhar os sonhos pessoais de sua equipe com seu 
sonho de líder, o resultado produzido é extraordinário. Pessoas 
que trabalham motivadas por seu sonho estão sempre dispostas a 
melhorar. Não existe restrições de horário e a famosa frase “isso 

não é minha função” simples-
mente não vem à tona.

Comece hoje a praticar esses 
princípios e você verá um cres-
cimento signifi cativo no engaja-
mento e comprometimento de 
sua equipe. Ao fazer isso, seu 
nível de infl uência aumentará, 
lhe permitindo realizar sonhos 
cada vez mais ousados.

(*) - É palestrante com experiência em 
desenvolvimento de equipes,

especialista em liderança e membro
licenciado do John Maxwell Team

– a mais relevante equipe de
formação de líderes do mundo

(www.ricardoresstel.com.br).

31ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO DA RÉ, ASSOCIAÇÃO FRUTOS DA TERRA BRASIL - AFTB, 
ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. A DRA. 
MARIANA DE SOUZA NEVES SALINAS, MM. JUÍZA DE DIREITO DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA VARA 
CÍVEL DO FÓRUM CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, NA 
FORMA DA LEI, faz saber todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento e possa 
interessar, notadamente à RÉ ASSOCIAÇÃO FRUTOS DA TERRA BRASIL - AFTB, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, que neste Juízo de Direito da Trigésima Primeira Vara e respectivo 
Cartório foi proposta a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. ANULATÓRIA 
DE TÍTULO DE CRÉDITO C.C. COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA , 
processo nº 108465792.2013.8.26.0100, movida por COOPERATIVA HABITACIONAL CENTRAL 
DO BRASIL - COOHABRAS, cuja petição inicial assim se resume nos termos da minuta apresentada 
em Cartório e juntada a fls. 1/19 e ADITAMENTO de fls. 86/87: Pretende a Autora a tutela antecipada 
no sentido de cancelar o protesto indevido, assim como excluir o nome da Autora dos órgãos de 
proteção ao crédito, tutela essa já concedida às fls. 101/102, que seja Declarada a Inexistência do 
débito de R$ 828.000,00 (oitocentos e vinte e oito mil reais), seja Declara a Inexistência do débito de 
R$ 351.263,87 (trezentos e cinqüenta e um mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e sete 
centavos), com a devida anulação dos dois títulos de crédito que ensejaram o protesto, a condenação 
da Ré em danos morais pela prática de ato ilícito, assim como a condenação da Ré em custas 
processuais e honorários de sucumbência. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
possa alegar ignorância no futuro, foi determinada a citação por edital, ficando a Ré ASSOCIAÇÃO 
FRUTOS DA TERRA BRASIL - AFTB, atualmente em lugar incerto e não sabido, devidamente 
CITADA da petição inicial ora resumida, neste transcrito, ficando ainda cientificada de que, não sendo 
contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela mesma como verdadeiros os fatos articulados pela 
Autora, conforme o disposto nos artigos 344 e seguintes do Código de Processo Civil. O prazo de 
contestação será de 15 (quinze) dias, estes contados após o decurso de 20 (vinte) dias do presente 
Edital. ADVERTÊNCIA: Reitere-se que, não sendo apresentada contestação ao presente pedido no 
prazo de 15 (quinze) dias, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos articulados na inicial. 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. 

Tecnopar Administradora S.A.

BRC Securitizadora S.A.
CNPJ/MF nº 08.653.753/0001-08 – NIRE 35.300.338.294

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 04 de dezembro de 2017
1. Data, Hora e Local: Aos 04/12/2017, às 11:00 horas, na sede social. 2. Presença e Convocação: Dispensada, face a 
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. 3. Mesa: Camilla Osborn Gomes Nogueira Frussa – 
Presidente. Maurício Geoffroy – Secretário. 4. Ordem do Dia: Distribuição de dividendos intermediários da Companhia. 5. 
Deliberações: Instalada a Reunião, após a discussão da matéria da ordem do dia em votação, os membros do Conselho de 
Administração, por unanimidade dos presentes: 5.1. Aprovaram nos termos do Artigo 35 do Estatuto Social da Companhia, 
a distribuição de dividendos intermediários aos acionistas da Companhia de acordo com a participação no capital social, no 
valor de R$ 450.000,00 com base no balanço patrimonial da Companhia levantado em 30/11/2017, para pagamento em até 
10 dias contados da presente data. 5.2. Autorizaram a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a 
implementação da deliberação tomada na presente reunião. 6. Documentos Arquivados da Sede: Balanço da Companhia 
datado de 30/11/2017. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, sendo lavrada a presente 
Ata. São Paulo, 04/12/2017. Mesa: Camilla Osborn Gomes Nogueira Frussa – Presidente, Maurício Geoffroy – Secretário. 
Membros do Conselho presentes: Carlos Javier Betancourt, Camilla Osborn Gomes Nogueira Frussa e Maurício Geoffroy. 
JUCESP – Certifico o registro sob o nº 181.231/18-9 em 12/04/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Bresco Investimentos S.A.
CNPJ/MF nº 13.944.481/0001-35 – NIRE 35.300.395.603

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de dezembro de 2017
Data, Hora e Local: 11/12/2017, às 16h00, na sede social da Companhia, na Rua Hungria, 620, 4º andar, conjunto 
42, parte, São Paulo-SP. Convocação: Dispensada, face o disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. Presenças: 
Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Presidente – Rafael Schramm da Fonseca; 
Secretária – Camilla Osborn Gomes Nogueira Frussa. Ordem do Dia: Deliberar sobre o comparecimento da Companhia, 
na qualidade de devedora solidária da Bresco V Empreendimentos lmobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
21.920.579/0001-80 (“Bresco V”), na operação de financiamento mediante a emissão de cédula de crédito bancário (“CCB”) 
pela Bresco V no valor de até R$ 66.000.000,00. Deliberações: Os acionistas presentes, deliberaram, por unanimidade, o 
comparecimento da Companhia na CCB na qualidade de devedora solidária da Bresco V na operação de financiamento no 
valor de até R$ 66.000.000,00. Os diretores da Companhia ficam autorizados a celebrar todos e quaisquer documentos 
para a implementação da operação de financiamento objeto da presente ata. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foi a presente ata lavrada, Iida, conferida, e por todos assinada. São Paulo, 11/12/2017. Mesa: Rafael Schramm da 
Fonseca – Presidente; Camilla Osborn Gomes Nogueira Frussa – Secretária. Acionistas: Bresco Fundo de lnvestimento 
em Participações, representado por seu gestor Bresco Gestão e Consultoria Ltda., p. Carlos Eduardo Poli Sisti e Camilla 
Osborn Gomes Nogueira Frussa, Carlos Javier Betancourt. Assinaturas: Mesa: Rafael Schramm da Fonseca – Presidente; 
Camilla Osborn Gomes Nogueira Frussa – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o 
nº 181.272/18-0 em 12/04/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA 
o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ

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

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

Esta quinta é o quinto dia da lunação.  A Lua em mau aspecto com Netuno pode deixar o dia um pouco tenso e confuso. Como 

a mente vai estar ativada a tendência natural é seguir a razão, mas o contato de Netuno com a Lua infl uencia diretamente 

nas nossas emoções e pode trazer confusão mental se deixarmos de lado a sensibilidade e a intuição. A infl uência de Netuno 

nos lembra que é preciso ter confi ança no invisível, fazer alguns sacrifícios, seguir os sonhos e usar a nossa espiritualidade 

nas situações práticas do dia a dia. 
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Nesta quinta o contato de Netuno 
com a Lua infl uencia diretamente 
nas emoções e pode trazer confu-
são mental se deixarmos de lado a 
sensibilidade e a intuição A instabi-
lidade pode ainda trazer irritações 
e aborrecimentos, mas as soluções 
de dinheiro estão chegando. 65/565 
– Verde.

Com o Sol se aproximando do seu 
signo levanta o astral e ajuda a 
reverter uma situação a seu favor. 
Há também a chance de encontrar 
soluções para algum problema com 
alguém. Tudo melhora pela facilida-
de de comunicação a noite, mesmo 
que sinta insatisfação sentimental. 
81/581 – Cinza.

Pode ter uma boa nova, mas aguarde 
até o aniversário para agir, esta é 
a fase mais delicada do ano. As 
atitudes impulsivas e mal pensadas 
trarão prejuízo nesta quinta, por 
isso evite-as. Priorize aquilo que 
dependa apenas de você sem ne-
cessidade de apelar para os outros. 
79/679 – Amarelo.

Alguma desarmonia e desacordos 
podem estar presente em seu am-
biente. Tome atitudes rápidas com 
a solução de assuntos importantes 
e decisivos neste fi nal de mês. O dia 
é bom para o trabalho, os negócios e 
para a saúde, mas não para os assun-
tos sentimentais. 83/883 – Branco.

Tudo que estiver em ritmo de espera 
ganha um ritmo novo neste fi nal de 
Lua Nova. A Lua em mau aspecto 
com Netuno pode deixar o dia um 
pouco tenso e confuso. Antes de 
agir ouça a opinião dos interessados. 
As pequenas viagens podem ser 
preparadas para o fi nal de semana. 
94/294 – Amarelo.

Aumenta a irritabilidade e pode 
haver discussões pela manhã nesta 
quinta. O momento é de crescimento 
através do talento para administrar. 
No fi nal da noite um bom momento 
para escrever, ler, se comunicar. 
Suas atitudes aumentam o sucesso. 
91/791 – Verde.

Com a Lua Nova a capacidade de 
liderança cresce e o ritmo dos 
acontecimentos acelera. Poderá 
conhecer uma pessoa que lhe será 
atraente e fazer viagens e passeios. 
Procure pessoas que impulsionem 
suas relações sociais, divirta-se e 
faça viagens curtas. 88/388 – Verde.

A infl uência de Netuno nos lembra 
que é preciso ter confiança no 
invisível, fazer alguns sacrifícios, 
seguir os sonhos e usar a nossa es-
piritualidade. Os contatos sociais, os 
novos amigos e o ambiente o levarão 
a tomar atitudes que foram adiadas. 
99/699 – Azul.

De noite haverá maior facilidade para 
a comunicação. As demonstrações 
do afeto podem ser decisivas para 
a vida a dois ou junto dos familiares 
e amigos. Para ter boa disposição, 
evite a irritação e o pessimismo no 
modo de pensar e sentir depois da 
metade da manhã. 85/585 – Verde.

Há nesta quinta uma forte ânsia pelo 
conhecimento e aprendizado. Veja a 
sua vida como deseja que seja daqui 
para frente. Mantenha uma atitude 
otimista e positiva, não esquente a 
cabeça e aguarde boas novas que logo 
virão, talvez no fi nal desta quinta. 
56/756 - Azul.

É preciso cuidado com brigas, pois 
alguma desarmonia pode acontecer 
até por volta do meio dia. Surgirá 
uma forte ânsia pelo conhecimento e 
aprendizado, surgindo também à pe-
tulância e insistência em ser pouco 
prático. Diga o que sente por quem 
ama e será feliz. 12/912 – Verde .

Com a Lua Nova irá progredir nos 
seus ideais e desejos pessoais. 
Persista e irá vencer obstáculos 
passageiros que estiver enfrentando 
neste fi nal de mês. Irá sentir-se mais 
confi ante e seguro, evite provocar 
atritos que trazem instabilidade. 
29/129 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 19 de Abril de 2018. Dia de Santo Expedito, Santa Ema, 
São Sócrates, São Gálata e Dia do Anjo Lecabel, cuja virtude é a cau-
tela. Dia do Índio. Hoje aniversaria a escritora Lygia Fagundes Telles 
que chega aos 95 anos, o cantor Roberto Carlos nascido em 1942 faz 
76 anos, o cantor Luiz Miguel que chega aos 47  anos, o ex-jogador 
de futebol Rivaldo que nasceu em 1972 e a atriz Kate Hudson que 
completa 39 anos.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau é afetuoso, bondoso e de bons prin-
cípios, embora às vezes a ambição fale mais alto. É uma pessoa forte e 
vigorosa, mas também generosa e amigável. É otimista e com frequência 
tem ótimas ideias que lhe trazem boas recompensas fi nanceiras. Só 
não suporta que interfi ram em sua vida, tornando-se temperamental 
quando isso acontece. Tem chance de fortuna devido à interferência 
de uma mulher em sua vida. No lado negativo tende a ser dominador 
e desorganizado.

Dicionário dos sonhos
BAILE – Se estiver dançando em um lugar público, 
indica infortúnio, mas se o baile for em sua casa ou 
em homenagem a alguém, indica alegrias, prazeres, 
abundância e melhorar de vida. Ver danças é alegria. 
Números de sorte: 10, 19, 29, 43, 54 e 81.

Simpatias que funcionam
Alcançar sucesso fi nanceiro: Use sempre uma 
bijuteria dourada, pois é um elemento de sorte que 
recebe as boas energias do Sol e atrai o sucesso fi nan-
ceiro. Mas, para que receba a força que deseja, esse 
acessório precisa ser energizado: em um domingo de 
sol, deixe a bijuteria ao ar livre por uma hora. Depois, 
use sempre como seu amuleto. Não deixe que ninguém 
toque nele. Se isso acontecer, refaça a energização. 
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O clássico de Mel Brooks e 
Thomas Meehan, lançado 
em 1968 "Os Produtores" 
ganhou vida pelas mãos do 
ator, diretor e produtor Miguel 
Falabella

Para a remontagem da versão 
brasileira em comemoração dos 
10 anos de sua estreia em palcos 

tupiniquins, o musical volta com estrelas 
de mesma grandeza e terá em cena, 
além do próprio, Danielle Winits  e o 
humorista e apresentador Marco Luque. 
A superprodução volta repaginada em 
2018, com mais de 16 cenários, mais de 
350 peças de fi gurino, 60 perucas, uma 
orquestra de 11 músicos, equipe técnica 
e de produção de 100 pessoas e um 
grande elenco de 25 atores. Na história 
a primavera de 1959 em Nova York. O 
produtor Max Bialystock (Miguel Fa-
labella) amarga seu último fracasso no 
teatro quando chega, em seu escritório, 
um contador tímido e um tanto nervoso, 
Leo Bloom, para revisar a contabilida-
de. Sem querer, Leo descobre que um 

Reestreia

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn.
O MOMENTO É AGORA.

A Grande Sacerdotisa do Tempo veio a nós hoje com uma mensagem 
de que o momento de agir é agora, o momento de agir chegou. Um 
novo mundo está surgindo e agora é hora de você avançar em seus 
contratos, encontrando um caminho melhor. É o momento para sua 
criatividade se elevar, seu gênio se revelar, sua atitude ser expressa, 
sua vocação pessoal ou magia fl uir.

O tempo do agora está aqui e traz com ele um tempo de rápida 
transformação, de clareza de pensamento e os pensamentos podem 
se manifestar na realidade rapidamente.Este é um tempo fantástico 
para estar vivo enquanto mudamos entre os mundos da consciência. 
Você está preparado ou não estaria aqui para avançar e infl uenciar esta 
nova realidade com o poder de sua luz. Não espere outro batimento 
cardíaco para esta nova realidade.

Pensamento para hoje: É o momento de acolher um novo padrão 
de excelência e torná-lo seu credo, pois estamos em um novo tempo 
da profecia e você é poderoso, de fato!

E assim é.Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias
Regina Drumond

Tragicomédia

Inspirado no universo do dramaturgo Nelson Rodrigues 
(1912-1980) e no movimento expressionista o espetáculo 
Diga que Você já me Esqueceu apresenta temas comuns 
à obra de Nelson Rodrigues. As cenas com forte presença 
expressionista na luz, fi gurino e encenação, os persona-
gens lidam com situações em que devem explorar suas 
motivações, fantasias, desejos secretos e a autopunição.

Durante a apresentação o público passeia, dentro de um 
contexto artístico com capacidade total de catarse, por 
sensações provocadas intencionalmente pelos atores o 
que torna possível motivar, podar, punir, seduzir, fantasiar, 
chocar e fazer refl etir. A peça repousa sobre a palavra, 
trabalhada dramaticamente e resulta em uma poesia e a 
fragilidade que se funde com o poético. Para dar um ar 
mais expressionista, diversas cenas foram inspiradas em 
obras de arte. Com Ana Clara Rotta, Daniel Morozetti, 
Carol Hubner, Juan Manuel Tellategui, Larissa Ferrara, 
Marjorie Gerardi, Nalin Junior e Pablo Diego Garcia, dão 
vida aos personagens da obra de Rosseto.

Serviço: Teatro Viradalata, R. Apinajés 1387, Sumaré. Sábado às 21h30 e do-
mingos às 19h. Ingresso: R$ 60.

Cena da comédia “Diga que Você já me Esqueceu”.

Música Cubana
Neste show dançante especialmente para o público da terceira 

idade, o grupo Cuba Cuarteto, formado por Fernando Ferrer 
(voz), Pepe Cisneros (piano), Eduardo Espasande (percussão) 
e Liander Lobo (baixo), apresenta sucessos e clássicos da mú-
sica tradicional cubana, reinventados pela infl uência do jazz, 
em uma apresentação marcada pela riqueza e diversidade do 
suingue latino.

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clelia, 93, Perdizes, tel. 3871-7700. Quarta (18) às 16h30. 
Entrada franca.

Divulgação

Nota
Iniciando as comemorações de seus 30 anos de 

atividades, o Grupo Dragão7 de Teatro participa 
do Ciclo de Teatro Luso-Brasileiro 2018 de Arcos 
de Valdevez, no norte de Portugal, no dia 22 de 
abril (às 16h), com o espetáculo Auto da Barca 
do Inferno. Ofi cinas de teatro para atores locais 
também estão na programação, nos dias 17 e 18, 
além de apresentações do espetáculo infantil 
Pés na Estrada em escolas da cidade, nos dias 
18 e 19. (http://casadasartes-arcosdevaldevez.
blogspot.com.br/)

Africa
Maior exposição de arte contemporânea africana realizada no país, a Ex Africa traz à 

capital paulista nomes que são destaque na cena artística atual, cujas obras revelam, como 
nenhuma outra, a história e o novo momento do continente que, ao mesmo tempo em que 
tenta se reconstruir da ferida causada por séculos de tráfi co negreiro e de colonização, 
volta a expandir as suas cores e cultura para outras fronteiras. Vinte artistas assinam as 
mais de 90 obras. São esculturas, fotografi as, instalações, performances, pinturas e víde-
os que traçam um microcosmo da África de ontem e de hoje, por meio de quatro eixos 
distintos: Ecos da História, Corpos e Retratos, O Drama Urbano e Explosões Musicais.

Serviço: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo, R. Álvares Penteado, 112, Centro, tel. 3113-3651. De quarta a 
segunda das 9h às 21h. Entrada franca. Até 16/7.

produtor pode ganhar mais dinheiro com 
um fracasso do que com um sucesso. A 
dupla então se dedica a encontrar a pior 
obra jamais escrita, conseguir o mais desas-
troso diretor de teatro e produzir o maior 
fracasso da história. A eles junta-se Ulla, 
uma dançarina sueca que conquista seu 
espaço com algum talento e belas pernas. 
No entanto, nem tudo sai como planejado: 
a obra resulta num estrondoso sucesso, o 

golpe é descoberto e ambos são presos. 
Mas o que parece o fi m acaba virando um 
novo começo. Após saírem da prisão, Max 
e Leo voltam à Broadway com o musical 
“Prisioneiros do Amor”. Desta vez, porém, 
a ideia é fazer sucesso e a peça é um reco-
meço para os dois.

 
Serviço: Teatro Procópio Ferreira, R. Augusta, 2.823,  

Jardins. Quintas e sextas às 21h, sábados às 17h e 21h e aos 
domingos às 15h30. Ingressos: De R$ 50 a R$ 250.
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 Divulgação

Cuba Cuarteto.
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 Distrito - Guaianazes

Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: VICTOR NUNES TOMÉ, profi ssão: tecnico de enfermagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marco Antonio Tomé e de Ana Ma-
ria Nunes da Silva Tomé. A pretendente: YARA JOYCE MARTINS DE OLIVEIRA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Miguel do Tapuio, PI, data-
-nascimento: 19/12/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Francisco de Oliveira e de Maria Senira Martins.

O pretendente: LUÍS ARAÚJO DE SOUSA, profi ssão: padeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ibiapina, CE, data-nascimento: 27/04/1967, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Ribeiro de Sousa e de Rosa Lima de Araújo. 
A pretendente: DICILENE CAVALCANTE LIMA, profi ssão: doméstica, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ibiapina, CE, data-nascimento: 07/09/1978, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Tarcísio Rodrigues Lima e de Francisca 
Cavalcante Lima.

O pretendente: RAFAEL ONOFRE DE CARVALHO, profi ssão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/03/1989, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Airton Onofre de Carvalho e de Rosilene 
Feliciana de Carvalho. A pretendente: THAIS SOARES DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Cabedelo, PB, data-nascimento: 13/12/1987, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicera Soares da Silva.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DA SILVA, profi ssão: operador torcedeira, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1968, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alves da Silva e de Josefa de Jesus 
Santana. A pretendente: GELDÍ GOMES DE OLIVEIRA, profi ssão: pintora de pro-
dução, estado civil: solteira, naturalidade: Curimatá, PI, data-nascimento: 26/04/1966, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Selson dos Santos Oliveira 
e de Maria José Oliveira.

O pretendente: AYRTON FERREIRA AGUIAR, profi ssão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Montes Claros, MG, data-nascimento: 13/03/1993, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alves Aguiar Junior e de Ivonete Fer-
reira da Silva. A pretendente: MAYSA SANTOS DO CARMO, profi ssão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 10/11/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Daniel do Carmo 
e de Marisa de Oliveira Santos.

O pretendente: DÁRIO ROBERTO DE SIQUEIRA MORAES JÚNIOR, profi ssão: au-
tônomo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
19/09/1995, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dário Roberto 
de Siqueira Moraes e de Valéria Rosana Zanini. A pretendente: STEFANY ARAUJO 
MARINHO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-
-nascimento: 26/05/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Fabio Lima Marinho e de Adriana Maria de Araujo Marinho.

O pretendente: CLEBERSON PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: montador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Sérgio Pereira dos Santos e 
de Eunice Meneses dos Santos. A pretendente: FABIANA MELO DE ARAUJO, pro-
fi ssão: revisadeira, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
07/05/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anailson Al-
meida de Araujo e de Nilza Francisca de Melo.

O pretendente: GERALDO DA SILVA, profi ssão: operador de máquina, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Junqueiro, AL, data-nascimento: 04/05/1972, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Umbelino Filho e de Maria Josefa da Silva. A 
pretendente: IRACY FERREIRA DA CUNHA, profi ssão: copeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Nanuque, MG, data-nascimento: 16/09/1951, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Clemente Ferreira da Cunha e de Cecilia Ferreira.

O pretendente: RENAN BATISTA DA SILVA, profi ssão: encanador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1988, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Batista da Silva e de Tereza Maria 
da Silva. A pretendente: AMANDA WINNER XAVIER DE MELO, profi ssão: profes-
sora, estado civil: solteira, naturalidade: Vitória de Santo Antão, PE, data-nascimento: 
10/01/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Mi-
guel de Melo e de Maria Aparecida Xavier de Melo.

O pretendente: KLEITON ROBERTO MARIANNO, profi ssão: auxiliar de limpeza, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/12/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cleusa Regina Marianno. A preten-
dente: ADRIANA APARECIDA PECIUKONIS, profi ssão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1974, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antônio Peciukonis e de Carmen Lucia Frientes 
Peciukonis.

O pretendente: ORIOSVALDO NERES NUNES, profi ssão: vigilante, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Santo Inácio, BA, data-nascimento: 01/01/1952, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francelino Neres Nunes e de Alzira Neres 
Nunes. A pretendente: MARIA DAS DORES SILVA DE LIMA, profi ssão: costureira, 
estado civil: viúva, naturalidade: Groairas, CE, data-nascimento: 10/02/1957, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Manoel Alves da Silva e de Maria Soledade Lira.

O pretendente: WELLINGTON DE ANDRADE SILVA, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vicente de Andrade Silva e de Maria 
Jeane dos Santos Ramos. A pretendente: EMANUELA JORGE JACAÚNA, profi ssão: 
vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: Igarapé Grande, MA, data-nascimen-
to: 03/08/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel 
Viana Jacaúna Neto e de Maria Deide Jorge.

O pretendente: ROBINSON GONÇALVES DOS SANTOS, profi ssão: motorista, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/1978, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arlindo Gonçalves dos Santos e de 
Rosa Maria Fernandes dos Santos. A pretendente: MARIA DO SOCORRO SALES 
DA SILVA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Mamede, PB, 
data-nascimento: 19/05/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Miguel Luiz da Silva e de Maria José Cordeiro de Sales Silva.

O pretendente: JAMILSON LUIZ DA SILVEIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Bocaiúva, MG, data-nascimento: 09/10/1969, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juscelino Luiz da Silveira e de Virginia José Viana 
Silveira. A pretendente: JOSIANE ALMEIDA DE ARAUJO, profi ssão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Itabaiana, PB, data-nascimento: 22/04/1964, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Antonio de Araujo e de 
Josefa Almeida de Araujo.

O pretendente: ELVIS FERREIRA DO CARMO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 21/03/1985, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Ferreira do Carmo e 
de Carmem Ferreira do Carmo. A pretendente: ALINE MARIA DE SOUZA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jenilson de Souza e de 
Maria José Lourdes da Silva.

O pretendente: RONALDO BALTES SERAFIM, profi ssão: funcionáro público, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/08/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osmar Serafi m e de Rosemeire 
dos Santos Baltes Serafi m. A pretendente: GABRIELA PEREIRA DA PAZ, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1995, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Jose Erivaldo da Paz e de Maria da 
Gloria Silva Pereira.

O pretendente: DOUGLAS ARRUDA DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1997, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jacilene Arruda da Silva. A pretendente: ADAISE 
DOS SANTOS SILVA, profi ssão: ajudante de restaurante, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1997, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Bernardo Paulino da Silva e de Dirce dos Santos Silva.

O pretendente: JOSÉ CARLOS CALHEIROS DA SILVA, profi ssão: gráfi co, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Glória do Goitá, PE, data-nascimento: 13/07/1970, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Jenuino da Silva Filho e de 
Lucy Antônia Calheiros da Silva. A pretendente: CONCELI ROCHA DE SOUZA, profi s-
são: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/07/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lindolfo de 
Souza Filho e de Auxiliadora Maria da Rocha Souza.

O pretendente: CAUÊ LIVIRAMSKI COPOLA, profi ssão: operador de máquinas, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Donezeti Copola e de Valquiria Bidiaki 
Liviramski. A pretendente: SARA DA SILVA SOUZA, profi ssão: auxiliar de limpesa, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1991, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jaime de Souza e de Maria Luisa 
da Silva Souza.

O pretendente: GABRIEL FERREIRA DIAS LIMA, profi ssão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São José dos Campos, SP, data-nascimento: 06/05/1995, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aldinêth Fernandes Lima e 
de Cristiane Ferreira Dias Lima. A pretendente: JACQUELINE NOGUEIRA NOVAES, 
profi ssão: representante comercial, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 04/07/1994, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Eliel 
Oliveira Novaes e de Vânia Maria Nogueira Novaes.

O pretendente: VERLEI SARAIVA JUNIOR, profi ssão: fi scal de loja, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1990, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, fi lho de Verlei Saraiva e de Izabel Martins dos Anjos. A preten-
dente: BEATRIZ DA SILVA CESARIO, profi ssão: auxiliar de agendamento, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Fernando Cesario e de Eliana 
Maria da Silva Cesario.

O pretendente: JOSE MARIO DA SILVA, profi ssão: costureiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 10/05/1958, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Joaquim da Silva Filho e de Maria Jose Gonçalves 
da Silva. A pretendente: ANESTINA DUTRA DE PINHO, profi ssão: costureira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Conselheiro Pena, MG, data-nascimento: 14/01/1943, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Dutra Siqueira e de 
Virgilina Izabel de Pinho.

O pretendente: DOUGLAS FERREIRA DE MOURA, profi ssão: repositor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/12/1995, residente e domicilia-
do nesta Capital, SP, fi lho de Paulo Pereira de Moura e de Andreia Ferreira de Moura. A 
pretendente: BRUNA ROCHA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Raimundo Francisco da Rocha Neto e de Maria Valderice da Rocha.

O pretendente: LEANDRO NICOLAU DA SILVA, profi ssão: corretor de seguros, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/04/1984, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Armando Pereira da Silva e de 
Marli de Jesus Nicolau da Silva. A pretendente: CELINA DOS SANTOS RAMOS, pro-
fi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/09/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nivaldo Ra-
mos e de Elisabete dos Santos Ramos.

O pretendente: IGOR PEIXOTO DE SOUZA, profi ssão: ajudante de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Gomes de Souza e de 
Afra de Lima Peixoto de Souza. A pretendente: PAMELA CRISTINA LIMA DA SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/03/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Sergio 
da Silva e de Cristiane de Fatima Vieira Lima da Silva.

O pretendente: JONATHAN WILLIANS SOUZA DA SILVA, profi ssão: serviços ge-
rais, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Genildo Pereira da 
Silva e de Maria Roselane Sousa Gomes. A pretendente: ERIKA FERREIRA COSTA, 
profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 02/02/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Henrique Ferreira Costa e de Janicley de França Ferreira.

O pretendente: KASSEN DE MENDONÇA BORGES, profi ssão: garçon, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Campos dos Goytacazes, RJ, data-nascimento: 20/01/1996, re-
sidente e domiciliado em Campos dos Goytacazes, RJ, fi lho de Francisco de Coimbra 
Borges Junior e de Jacqueline Soares de Mendonça. A pretendente: MILYANE CAROLI-
NE FRANÇA DOS SANTOS, profi ssão: operador de telemarketing, estado civil: solteira, 
naturalidade: Penedo, AL, data-nascimento: 31/05/1992, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edeilso dos Santos e de Geane Márcia de França Santos.

O pretendente: LUIZ CLAUDIO MARTINS DA PENHA, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Parelheiros, SP, data-nascimento: 21/07/1992, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Claudio da Penha e de Adriana Martins 
dos Santos. A pretendente: NATÁLIA DE OLIVEIRA, profi ssão: arrematadeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1987, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria de Lourdes Floriano de Oliveira.

O pretendente: LUIS BATISTA JUNIOR, profi ssão: segurança, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Batista e de Miriam Aparecida Sales Silva 
Batista. A pretendente: SORAYA CRISTINA NOGUEIRA, profi ssão: ajudante de cozi-
nha, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/05/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Calixto Nogueira 
Junior e de Esmeralda da Cruz Nogueira.

O pretendente: DIOGO CARVALHO RODRIGUES, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 04/06/1984, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Rodrigues Neto e de 
Maria Elita Carvalho Rodrigues. A pretendente: BIANCA APARECIDA IBANEZ, pro-
fi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/03/2000, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Graziela 
Aparecida Ibanez.

O pretendente: DAVID TORRES DE ANDRADE, profi ssão: auxiliar de produção, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1991, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Rodrigues de Andrade 
e de Jaidene Quiteria de Torres de Andrade. A pretendente: THAYANNE QUEIROZ 
RAMOS, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Arapiraca, AL, data-
-nascimento: 11/04/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Sebastião Pereira Ramos e de Marlene Brito Queiroz Ramos.

O pretendente: NARCISO DONIZETE TINI, profi ssão: mecânico de moto, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Santa Mariana, PR, data-nascimento: 25/04/1962, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Alcides Tini e de Olivia Tomaz Tini. A pretendente: 
LÚCIA GROSSE TAKAHASHI, profi ssão: caixa, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/1964, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Isao Takahashi e de Julieta Grosse Takahashi.

O pretendente: PAULO EDISON DO NASCIMENTO, profi ssão: agente de saneamen-
to, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1977, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luzinete Maria de Lima. 
A pretendente: SILVIA POLETTI PINTO, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 10/05/1988, residente e domicilia-
da em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Darcy Gonçalo Pinto e de Julia Poletti Pinto.

O pretendente: RENAN QUADROS DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/02/1990, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Celso Severino de Oliveira e de 
Jovita Alves de Quadros Oliveira. A pretendente: KATY NUNES VIEIRA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1998, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Francisco Dias Vieira e de Zelita Ferreira Nunes.

O pretendente: JOSÉ JUSTINO BARBOSA, profi ssão: porteiro, estado civil: viúvo, na-
turalidade: João Alfredo, PE, data-nascimento: 22/04/1955, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Justino Barbosa e de Maria Francisca de 
Jesus. A pretendente: MARIA FERREIRA GOMES, profi ssão: doméstica, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 18/09/1954, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ataide Porfi rio Gomes e de Izabel Ferreira Brito.

O pretendente: FABRICIO DAMASCENO MACHADO, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Alves Machado e de Lenir Ma-
ria Damasceno Machado. A pretendente: JAQUELINE BARBOSA NOBRE, profi s-
são: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/11/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Abdon Freitas 
Nobre e de Cleunice Barbosa Santos.

O pretendente: GLEISSON FELICIANO SANTOS, profi ssão: repositor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1993, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pereira dos Santos e de Angela 
Lúcia da Silva Feliciano. A pretendente: NATALI VIEIRA DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/12/1992, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Vieira da Silva e de 
Aparecida de Fatima Souza da Silva.

O pretendente: ANDERSON FERREIRA VALENTE, profi ssão: fi scal, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 20/05/1978, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Antonio Valente e de Alice Ferreira 
Valente. A pretendente: EDCASSIA SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de co-
brança, estado civil: solteira, naturalidade: Ipirá, BA, data-nascimento: 11/06/1986, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jucelino Cerqueira de Oliveira 
e de Marinalva Souza Silva de Oliveira.

O pretendente: ROMILTON SILVA RIBEIRO, profi ssão: vendedor, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 05/01/1974, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Ribeiro e de Almerinda Maria da Silva. A 
pretendente: CLEIDE HELENA DOS SANTOS, profi ssão: empresária, estado civil: di-
vorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1965, residente e domi-
ciliada nesta Capital, SP, fi lha de José Vital dos Santos e de Helena Ferreira dos Santos.

O pretendente: ELIEZER DE JESUS SANTOS, profi ssão: pintor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Miguel das Matas, BA, data-nascimento: 06/08/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Misael Bispo dos Santos e de Ilda 
Nascimento de Jesus. A pretendente: ANA VALÉRIA LEAL DOS SANTOS, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 12/07/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valter Silva dos Santos e 
de Edvane Leal dos Santos.

O pretendente: ALEX RODRIGUES BENTO, profi ssão: pedreiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 24/04/1988, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Bento e de Julia Rodrigues da Silva. 
A pretendente: ELIANE APARECIDA DALCIN, profi ssão: frentista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/07/1980, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Armelindo Dalcin Filho e de Madalena Aparecida da Silva.

O pretendente: RAFAEL PEREIRA DA SILVA, profi ssão: fi scal, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/1992, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josiel Alves da Silva e de Maria Conceição Pereira 
de Jesus Silva. A pretendente: CAMILA ROCHA COUTINHO, profi ssão: atendente, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 04/12/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Cesar Coutinho e 
de Marta Aparecida Rocha.

O pretendente: CARLOS EDUARDO FELICIO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/1982, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Henrique Felicio e de Claudete Do-
mingos Felicio. A pretendente: VERUSKA DE PAULO GONÇALVES, profi ssão: auto-
nômo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/01/1982, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Valmir Aparecido Gonçalves e de 
Iracema de Paulo Gonçalves.

O pretendente: SINDERSON AMORIM DOS SANTOS, profi ssão: varredor, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 13/11/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adilson Pereira dos Santos e de Vera 
Lucia Amorim dos Santos. A pretendente: CLAUDIA MARA DOS SANTOS, profi ssão: 
auxiliar de higienização, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 22/03/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adão 
Francisco dos Santos e de Angelita Augusta dos Santos.

O pretendente: GILSON PEREIRA VIANA, profi ssão: balconista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Avelina Pereira Viana. A pretendente: VA-
NESSA DE OLIVEIRA MACEDO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 22/07/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Vanildo Macedo e de Antonia Feitosa de Oliveira.

O pretendente: JOÃO FERREIRA DE BARROS, profi ssão: empilhador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Juazeiro, BA, data-nascimento: 23/06/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Joaquim de Barros e de Marineide Ferreira 
de Barros. A pretendente: FERNANDA DA COSTA, profi ssão: bancária, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/10/1986, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aloisio da Costa e de Marinez Lima da Costa.

O pretendente: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS CORREA, profi ssão: educador 
operacional, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/11/1977, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ezequiel Cor-
rea e de Teresinha de Jesus dos Santos Correa. A pretendente: PATRICIA KELLY DA 
SILVA DIAS, profi ssão: operadora de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo, SP, data-nascimento: 28/04/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Helio da Silva Dias e de Loide da Silva Dias.

O pretendente: JOSÉ BISPO SANTOS, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Floresta Azula, BA, data-nascimento: 20/04/1967, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Bispo Santos e de Cizina Maria da Conceição. 
A pretendente: MARIA ANTONIA ALVES DA SILVA, profi ssão: secretária, estado civil: 
solteira, naturalidade: Santa Quitéria do Maranhão, MA, data-nascimento: 13/11/1964, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ana Alves da Silva.

O pretendente: ODIAS DIAS QUEIROZ, profi ssão: professor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1967, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Afonso Dias Queiroz e de Floracy Gomes Queiroz. A pre-
tendente: REGIANE GONÇALVES DA SILVA, profi ssão: depiladora, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1973, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gessi Gonçalves da Silva e de Luzia Faitaninho.

O pretendente: RUDSON SANTOS BARBOSA DA SILVA, profi ssão: eletricista, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1997, residente e 
domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Rogerio Mario Barbosa da Silva e de 
Orleide dos Santos. A pretendente: VICTÓRIA STEFANY OLIVEIRA SANTOS, profi s-
são: operadora de vendas e serviços, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 14/05/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Aronildo José dos Santos e de Maria Conceição Almeida Oliveira.

O pretendente: RICHARD MARTINIANO TRINDADE, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/10/1991, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Evaristo Trindade e de Romilda da 
Penha Martiniano Pereira. A pretendente: ANA CLAUDIA GUIMARÃES SILVA, pro-
fi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/12/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ed Carlos da 
Silva e de Elaine Ribeiro Guimarães Silva.

O pretendente: CHARLES CARVALHO DE OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: autonô-
mo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1983, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Florisvaldo Carvalho de 
Oliveira Santos e de Maria de Fatima Santos. A pretendente: SILVIA BARBARA DOS 
SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 27/07/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José dos Santos e de Aldenice Barbara dos Santos.

O pretendente: JEFERSON LUÍS DA SILVA, profi ssão: pintor predial, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/1992, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cícero Antonio da Silva e de Elisabete 
Evangelista da Silva. A pretendente: RAQUEL ALMEIDA SOARES, profi ssão: mani-
cure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/07/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João de Lima Soares e de 
Marilene Almeida da Silva Soares.

O pretendente: WAGNER SANCHES CARMINATTI, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ginez Sanches Carminatti e de Maria 
Jose Valquiria Carminatti. A pretendente: ELEN RODRIGUES DE ANDRADE, pro-
fi ssão: motorista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/05/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Honorio 
de Andrade e de Silvia Aparecida Rodrigues de Andrade.

O pretendente: FRANCISCO JOSÉ RIBEIRO MARTINS, profi ssão: coordenador, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Belém, PA, data-nascimento: 04/11/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdir Vilhena Martins e de Maria Pinto 
Ribeiro. A pretendente: ADNA EMMANUELA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Caruaru, PE, data-nascimento: 19/07/1989, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alcioline Montenegro da Silva.

O pretendente: MARCO ANTONIO COSTA, profi ssão: técnico instalador, estado civil: 
viúvo, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1971, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Antonio Costa e de Dirce Cipriano Costa. 
A pretendente: ROSA CLAUDIA SILVA NASCIMENTO, profi ssão: auxiliar administra-
tiva, estado civil: solteira, naturalidade: Serrinha, BA, data-nascimento: 03/09/1971, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Bispo Nascimento 
e de Lidia da Silva Nascimento.

O pretendente: JOSÉ EUDES SILVA BOMFIM, profi ssão: balconista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 17/08/1991, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Vitório do Bomfi m e de Carmelita de Jesus Silva. A 
pretendente: DANIELA MARTINS DA CONCEIÇÃO, profi ssão: do lar, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1983, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Evaristo da Conceição e de Sueli Martins da Silva.

O pretendente: JOSÉ ANTONIO DE SOUZA FILHO, profi ssão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Icó, CE, data-nascimento: 29/12/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Antonio de Souza e de Raimunda Bezerra 
da Silva Souza. A pretendente: GLEIZIENE DOS SANTOS ALVARES, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/1994, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José do Remedio Ferreira 
Alvares e de Maria Neide dos Santos.

O pretendente: ÉWERTON MARTINS, profi ssão: auxiliar de administração, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 18/04/1987, residente 
e domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Wilson Martins e de Maria das Graças 
Martins. A pretendente: LEILA DAYANA FERREIRA DE ALMEIDA, profi ssão: profes-
sora, estado civil: solteira, naturalidade: Pesqueira, PE, data-nascimento: 09/12/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Esio Batista de Al-
meida e de Maria Zelia Ferreira de Almeida.

O pretendente: FABIO GASPARINO BARBOSA, profi ssão: vigilante, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1980, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Salustiano Barbosa e de Eu-
doxia Gasparino Barbosa. A pretendente: DANIELLY ALVES DA SILVA, profi ssão: 
enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: Crato, CE, data-nascimento: 30/12/1982, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Lopes da Silva e de 
Maria Socorro Alves da Silva.

O pretendente: FLÁVIO SOARES DE SOUZA, profi ssão: vigilante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moyses Soares de Souza e de Maria Aparecida 
do Amaral de Souza. A pretendente: DEBORA EVANGELISTA DE SOUZA, profi ssão: 
funcionária pública, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/10/1987, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Jorge Pereira de Souza e 
de Antonia Maria Evangelista de Souza.

O pretendente: RONALDO PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: produção de jóias, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Tobias Barreto, SE, data-nascimento: 06/08/1984, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ermes Pereira de Souza e 
de Maria Lourdes dos Santos. A pretendente: KEILA CRISTINA DOS SANTOS PIN-
TO, profi ssão: auxiliar de acabamento, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, 
data-nascimento: 12/12/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Rafael Leme Pinto e de Maria José Silva dos Santos Pinto.

O pretendente: GIDERLAN DE OLIVEIRA, profi ssão: metalúrgico, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Juazeiro do Norte, CE, data-nascimento: 05/05/1980, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Moisés de Oliveira e de Terezinha Ba-
tista de Oliveira. A pretendente: ALESSANDRA BITENCOURT DE SOUZA, profi ssão: 
babá, estado civil: solteira, naturalidade: Jacaraci, BA, data-nascimento: 26/07/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio José de Souza e 
de Maria Vieira Bitencourt de Souza.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ PASCHOAL, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1993, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Claudio Fernando Paschoal e de Tania Regina Scaff uri Paschoal. A 
pretendente: ANDREIA NOGUEIRA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, na-
turalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 19/06/1978, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Nogueira e de Odete Pedrina Cursino Nogueira.

O pretendente: JOSÉ EUDES DE LIMA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1987, residente e domiciliado na 
Vila Buenos Aires, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Barbalho de Lima e de Francisca Eva 
de Lima. A pretendente: JÉSSICA APARECIDA SANTOS SOUZA, profi ssão:, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1990, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvério da Cruz Souza e de Maria 
Aparecida Martins Santos Souza.

O pretendente: BRUNO DA ROCHA BATISTA, profi ssão: do lar, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 10/02/1987, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Batista e de Ana Maria da Rocha 
Costa. A pretendente: KESIA CRISTINA FABIANO DELESPOSTI, profi ssão: tecnica 
em enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/02/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos 
Delesposti e de Maria Sonia Fabiano Delesposti.

O pretendente: JOÃO DE JESUS, profi ssão: operador de furadeira, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Dário Meira, BA, data-nascimento: 16/03/1978, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Augusto de Jesus e de Joana Quirina de Jesus. 
A pretendente: PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Ipiaú, BA, data-nascimento: 27/03/1981, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto José da Silva e de Dejacir Oliveira da Silva.

O pretendente: VALDEVINO ARAUJO DE SANTANA, profi ssão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Lagarto, SE, data-nascimento: 10/07/1967, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Luiz de Santana e de Josefa Arau-
jo de Santana. A pretendente: CLAUDEANE RECHELLE AMARAL RODRIGUES, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Afogados da Ingazeira, PE, data-
-nascimento: 22/10/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Nelson Tenório Rodrigues e de Maria das Dores Amaral Rodrigues.

O pretendente: MARCOS ANTONIO RODRIGUES NUNES, profi ssão: pintor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alvaro Nunes e de Mirian Rodrigues de Melo Nunes. A 
pretendente: ERICA SANTOS SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Severino Adeildo da Silva e de Edna Facunde dos Santos Silva.
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O pretendente: KLEITON VIANA DOS SANTOS, profi ssão: ajudante de motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/05/1995, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdivino Gonçalves dos Santos e de Maria Viana 
Aguiar dos Santos. A pretendente: LARISSA ADÃO LEITE, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1999, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Antonio Leite e de Maria Luiza Adão.

O pretendente: LUCIANO SOUZA GOMES, profi ssão: enfermeiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1978, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Zelindo Gomes e de Maria Marques Souza. A 
pretendente: ERIKA FERREIRA PINTO, profi ssão: assistente de atendimento, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/05/1982, residente 
e domiciliada neste Distrito, SP, fi lha de José Manoel Pinto e de Edna Ferreira Lima.

O pretendente: EVERALDO DE SOUZA SANTOS, profi ssão: encarregado de logísti-
ca, estado civil: divorciado, naturalidade: Itamaraju, BA, data-nascimento: 04/09/1975, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdomiro Alves dos San-
tos e de Maria D’Ajuda Dias de Souza. A pretendente: SANDRA AZEVEDO SILVA, 
profi ssão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: Eunápolis, BA, data-nascimento: 
06/12/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Vicen-
te Silva e de Marlene Souza de Azevedo.

O pretendente: CLEBERSON SILVA CAMPOS, profi ssão: eletricista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amelio dos Santos Campos e de Maria da Silva 
Campos. A pretendente: LETÍCIA FRANCISCA DE CARVALHO, profi ssão: recepcio-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sergio Francisco de Car-
valho e de Weise Rosa de Carvalho.

O pretendente: DAVI SILVÉRIO GOMES, profi ssão: controlador de acesso, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1982, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Querino Gomes e de Terezinha Augus-
ta da Conceição Gomes. A pretendente: DANIELA CARLA ANDRÉ, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
30/09/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aparecido Ra-
mos André e de Roseli dos Santos André.

O pretendente: RAFAEL CARLOS DE MIRANDA, profissão: professor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Bom Conselho, PE, data-nascimento: 22/08/1986, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Félix Tenório de Mi-
randa e de Rita Carlos Tenório de Miranda. A pretendente: EMANUELLE ALVES 
ONORIO, profissão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1988, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Elias Onorio e de Neusa da Conceição Alves Onorio.

O pretendente: RODRIGO LIMA DE MENEZES, profissão: técnico assistente, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/10/1984, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de  Francisco Sousa de 
Menezes e de Maria Luzinete Nunes Lima. A pretendente: ANA CLAUDIA GOMES 
DE MORAIS, profissão: consultora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1983, residente e domiciliada nesta Capi-
tal, SP, filha de Ivanildo Trajano de Morais e de Dunalva Gomes de Morais.
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pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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O pretendente: RAFAEL VANDERLEY DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Recife, PE, no dia (10/11/1983), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ribeiro dos Santos e de Elizabete Vanderley dos 
Santos. A pretendente: DORALICE SILVA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão 
assistente social, nascida em Bacabal, MA, no dia (22/07/1980), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Durval dos Santos Rodrigues e de Maria Silva 
Rodrigues.

O pretendente: JOSÉ SILVESTRE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de maquinas, nascido em Rio Formoso, PE, no dia (01/05/1966), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nivaldo Silvestre dos Santos e de Marinete Paz da 
Conceição. A pretendente: MARLIETE MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Rio Formoso, PE, no dia (15/05/1970), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josefa Ferreira.

O pretendente: AGNALDO MOREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão vendedor, nascido em Vitória da Conquista, BA, no dia (21/02/1992), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agnaldo Moreira dos Santos e de 
Etelvina Pereira Santos. A pretendente: NAYARA MAGALHÃES DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/07/2001), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo Marcelino da Silva e de Kelly 
Magalhães Soares.

O pretendente: LISANDRO VALERIO GONZAGA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/06/1976), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Lourenço Gonzaga e de Francina Luiza Gonzaga. A 
pretendente: THAMIRES FLAUZIO DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/12/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto da Conceição e de Eunice Flauzio da Costa.

O pretendente: MARCOS PORTO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, 
nascido em Itarantim, BA, no dia (30/04/1980), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Valdemison Francisco Silva e de Neuza de Jesus Porto. A pretendente: 
MARCIA FRANCISCA DE MORAIS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (11/09/1982), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Jeronimo Pereira de Morais e de Zuleide Francisca de Morais.

A pretendente: VERONICA MEDEIROS PASSOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Canarana, BA, no dia (29/05/1975), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Geremias Lino Passos e de Maria Medeiros Passos. A pretendente: 
IRENEILDA DE LIMA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão tecnica de hotelaria, nas-
cida em São Paulo, SP, no dia (12/10/1983), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Caloete dos Santos e de Maria do Socorro de Lima Santos.

O pretendente: CILAYNE ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão tecnica de 
hotelaria, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/06/1979), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arnaldo Marinho da Silva e de Valdecira Alves da Silva. A 
pretendente: ALINE DIAS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (06/12/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Bernardino dos Santos e de Vanda Lúcia Dias dos Santos.

O pretendente: REGINALDO JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigia, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (14/03/1980), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Antonio da Silva e de Cicera Bispo da Silva. A pretendente: 
JATIACI DA SILVA MATOS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Cabo, 
PE, no dia (12/01/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Guilherme Justino da Silva e de Rita Josefa do Monte.

O pretendente: PEDRO JOSÉ DOS SANTOS NETO, estado civil solteiro, profi ssão au-
tonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/07/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro José dos Santos Filho e de Mirian Amaral da Silva 
Santos. A pretendente: LEA SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (29/04/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose de Jesus Silva e de Nilzabete Santos de Deus Silva.

O pretendente: JOSÉ VÁGNO ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em Santa Rita de Cássia, BA, no dia (16/10/1978), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Otavio Ferreira dos Santos e de Laurita Alves dos Santos. 
A pretendente: JUCIARA NOGUEIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão cabe-
leireira, nascida em Barra, BA, no dia (15/02/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Nogueira de Souza e de Jeci Batista Nogueira de Souza.

O pretendente: PAULO VITOR SILVA DE LUCENA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/09/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Marcelino de Lucena e de Ligia Regina Silva de Lucena. 
A pretendente: ALINE MARIANE CARDOSO SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/11/1996), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joilson Cardoso Silva e de Luzia Oliveira da Silva.

O pretendente: JOELSON PEREIRA DOS ANJOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Ibirapitanga, BA, no dia (05/02/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pereira dos Anjos e de Creuza Maria de Jesus. A 
pretendente: LETÍCIA MACEDO DE OLIVEIRA MOREIRA, estado civil solteira, profi s-
são supervisora de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/02/1995), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Wanderlei Moreira e de Laura 
Macedo de Oliveira Moreira.

O pretendente: WESLEY DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/08/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Edison Pereira e de Elisabete dos Santos Pereira. A pretendente: 
CAMILA SOUSA DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (27/07/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Mozart Antonio Ferreira da Costa e de Claumeir Aparecida de Sousa.

O pretendente: VITOR HENRIQUE AMARAL DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
servente de limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/09/1995), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Simone Amaral dos Santos. A pretendente: 
JOENE LIMA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Tabira, PE, 
no dia (18/03/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Cirilo de Souza Irmão e de Maria Aparecida Lima Amaral.

O pretendente: SEBASTIÃO DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido em Itapui, SP, no dia (06/10/1948), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio de Lima e de Ana Targina de Lima. A pretendente: JOSEFA 
DE OLIVEIRA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão aposentada, nascida em Anadia, 
AL, no dia (09/12/1944), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Leocadio Bispo de Oliveira e de Virginia Umbelina dos Santos Oliveira.

O pretendente: CARLOS TADEU DE OLIVEIRA LACERDA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/07/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Gomes de Lacerda e de Maria Nelia de Oliveira Lacer-
da. A pretendente: LUANA RENATA WINGETER BORELLI, estado civil solteira, profi ssão 
fi sioterapeuta, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/09/1987), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rubens Perez Borelli e de Sara Wingeter Borelli.

O pretendente: CLAUDINEI MOURA DE AZEVEDO, estado civil divorciado, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/03/1969), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Zeli Margarida. A pretendente: APARECIDA 
ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em Eldorado, MS, 
no dia (01/10/1977), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jozias 
José da Silva e de Maria Borges Alves.

O pretendente: MARCELO SOARES DE ARAUJO, estado civil divorciado, profi ssão aju-
dante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/05/1969), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Soares de Araujo e de Divina Souza de Araujo. A 
pretendente: BETANIA MARIA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar 
de cozinha, nascida em Barreiros, PE, no dia (10/05/1968), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Gouveia da Silva e de Maria da Guia dos Santos.

O pretendente: MARCO AURELIO DA SILVA GARCIA JÚNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão vendedor, nascido em Suzano, SP, no dia (28/10/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marco Aurelio da Silva Garcia e de Claudia Santos 
Ferreira Silva Garcia. A pretendente: DAIANA DO CARMO RAMOS, estado civil solteira, 
profi ssão tele operadora, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/12/1995), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Catiana do Carmo Ramos.

O pretendente: JOÃO BATISTA DE PAIVA, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, 
nascido em São João Del Rei, MG, no dia (25/06/1948), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Francisco de Paiva e de Gentil Batista de Lima Paiva. 
A pretendente: JOSEFA DA SILVA SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão costureira, 
nascida em Tacaimbó, PE, no dia (30/12/1960), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Artur Alves dos Santos e de Maria Adelaide da Silva Santos.

O pretendente: RICARDO DOS SANTOS RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/05/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Bento Cirilo Rodrigues e de Elinoete Pereira dos 
Santos Rodrigues. A pretendente: LUCIANA MATOS DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão ajudante de loja, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/11/1990), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luciano da Silva e de Maria Edileuza 
Rodrigues Matos da Silva.

O pretendente: WYLLIME MOREIRA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador 
operacional, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/11/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Santos e de Zelia Moreira da Silva 
Santos. A pretendente: ANA CLÁUDIA FERREIRA DE LIMA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Sorocaba, SP, no dia (07/11/1992), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cláudio da Silva e de Sueli Ferreira 
de Lima Silva.

O pretendente: FRANCISCO JANUÁRIO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
açougueiro, nascido em Barro, CE, no dia (28/05/1974), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Januário de Sousa e de Maria Pereira de 
Souza. A pretendente: SONIA MARIA FERREIRA LIMA, estado civil divorciada, profi ssão 
cabeleireira, nascida em São José de Ribamar, MA, no dia (28/02/1971), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Braga Ferreira e de Francisca 
Jeronima Agrela Ferreira.

O pretendente: MITSCEN WEYNER TEMOTEO FRANÇA, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/05/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vanderson Luiz França e de Soneuze Temoteo França. A 
pretendente: YARA CRISTINA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão cirurgiã 
dentista, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/02/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josemar Bispo dos Santos e de Diodomira da Silva Santos.

O pretendente: FLÁVIO PEDRO DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
maquinas, nascido em Guarulhos, SP, no dia (05/06/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Moizés da Rocha e de Antonia Maria da Rocha. A 
pretendente: TALLYTA CERQUEIRA MACHADO, estado civil solteira, profi ssão agente 
operacional, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/03/1986), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Carvalho Machado e de Rita de Cassia 
Cerqueira Neves Machado.

O pretendente: EMERSON SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão confeiteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (25/06/1991), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Edmilson Olimpio da Silva e de Cristiana de Souza Silva. A pretendente: 
MAÍSA OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Campo 
Maior, PI, no dia (07/05/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Pereira da Silva e de Francineide de Oliveira Tomaz Silva.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DE SOUZA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de mecanico, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/05/1987), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ilma de Souza Rocha. A pretendente: 
TAMIRES XAVIER RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (10/08/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Carlos Antonio Ribeiro e de Adriana Xavier de Oliveira.

O pretendente: CARLOS BORGES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/06/1974), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de David Borges da Silva e de Maria Virginia da Silva. A pretendente: 
ALESSANDRA SILVA CORDEIRO, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (29/08/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jaime Silva Cordeiro e de Maria Alice Cordeiro.

O pretendente: DAVI RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Goioerê, PR, no dia (12/12/1972), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Adonias Rodrigues da Silva e de Francisca Moreira de Menezes. A 
pretendente: ZENAIDE MODESTO DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão 
cozinheira, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/09/1971), residente e domiciliada no 
Jardim Camargo Novo, São Paulo, SP, fi lha de Cirilo Gomes do Nascimento e de Maria 
Barbosa Modesto Gomes do Nascimento.

O pretendente: EVERTON NEVES MATIAS, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/08/1991), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Carlos Farias Matias e de Mirian Neves de Lima. A pretendente: 
MARCIA INES SANTOS CELESTINO, estado civil divorciada, profi ssão atendente, 
nascida em Coaraci, BA, no dia (02/11/1977), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de João Batista Celestino e de Josefa Lucas dos Santos.

O pretendente: FÁBIO OLIVEIRA BARBOSA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (03/05/1978), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Vanderlino Barbosa e de Solange de Oliveira Barbosa. A preten-
dente: IRIS TAMIRIS JESUS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Itapitanga, BA, no dia (12/09/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Ronaldo Ferreira dos Santos e de Maria Neide Moreira de Jesus.

O pretendente: FERNANDO ALMEIDA MARCONDES, estado civil solteiro, profi ssão 
montador, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/07/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Sergio Marcondes e de Maria Rozangela da 
Silva Almeida Marcondes. A pretendente: ANDRÉIA DE SOUZA PEREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão secretaria, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/11/1988), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Alves Pereira e de Francisca 
Diolina de Souza Pereira.

O pretendente: DIEGO ZEFERINO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão es-
criturario administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/05/1998), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Roberto Silva de Oliveira e de 
Sandra Cristina Zeferino. A pretendente: FRANCIELLE CRISTINA SANTOS DE SOUZA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/05/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Orias Barbosa de Souza e 
de Maria Cristina dos Santos Souza.

O pretendente: ADILSON VIDAL, estado civil solteiro, profi ssão subgerente, nascido em 
Juquitiba, SP, no dia (22/03/1996), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Airton Vidal e de Cristina Gabriel Fava. A pretendente: VIVIAN ANDREELLY DE 
SOUZA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão tecnica de logistica, nascida em Mogi 
das Cruzes, SP, no dia (14/09/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Washington Vlademir dos Santos e de Deise de Souza Santos.

O pretendente: SAMUEL FERREIRA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
soldador, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/05/1993), residente e domiciliado em 
Colombo, PR, fi lho de Natanael Gomes de Oliveira e de Elizane Ferreira de Oliveira. A 
pretendente: CAMILA PEREIRA DA CRUZ, estado civil divorciada, profi ssão gerente de 
loja, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/03/1989), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Donisete Gonçalves da Cruz e de Maria Aparecida Pereira da Rocha.

O pretendente: LUIS FERNANDO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão soldador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/01/1974), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Ortencio Nascimento e de Maria Jose Silva Nascimento. 
A pretendente: TATIANA SALES MELO, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, 
nascida em Japoatã, SE, no dia (24/08/1984), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Agnaldo Melo e de Maria Dalice Sales Melo.

O pretendente: CARLOS CARVALHO SILVA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar 
de manutenção, nascido em Araci, BA, no dia (29/12/1973), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nestor Silva e de Ambrozia Pereira de Carvalho. A preten-
dente: DALVA LUCIA DE OLIVEIRA DA SILVA, estado civil viúva, profi ssão cozinheira, 
nascida em Sobrália, MG, no dia (13/12/1961), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Orides Alves de Oliveira e de Maria dos Reis Melo.

O pretendente: MARCOS JOSE ALEXANDRE, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em Cabo, PE, no dia (19/05/1967), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Agricio Alexandre e de Josefa Maria Alexandre. A pretendente: 
EDINALVA SANTANA DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão autonoma, nascida 
em Pindobaçu, BA, no dia (25/02/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Getulio Leite de Souza e de Leonilda Santana de Souza.

O pretendente: HILTON DE SOUSA COUTINHO, estado civil solteiro, profi ssão ferroviario, 
nascido em Encruzilhada, BA, no dia (09/08/1974), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jovelino de Sousa Coutinho e de Alice Madalena de Sousa. A 
pretendente: SIMONI PAULO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão funcionaria publica, 
nascida em Cianorte, PR, no dia (24/09/1974), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Paulo da Silva e de Maria Honorato da Cruz.

O pretendente: ADALICIO BATISTA DE NOVAES, estado civil divorciado, profi ssão co-
merciante, nascido em Jussiape, BA, no dia (10/03/1957), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Batista de Novaes e de Amelia Rita de Novais. A 
pretendente: LUZIA DA CONCEIÇÃO SANTOS, estado civil solteira, profi ssão domestica, 
nascida em Sapeaçu, BA, no dia (12/12/1979), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Balbino Albano dos Santos e de Agripina Mercês da Conceição Santos.

O pretendente: WELLINGTON ALESSANDRO DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão conferente, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/01/1994), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Alessandro da Silva e de 
Luciana Floriano da Silva. A pretendente: FERNANDA CRISTINA ARANA, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/05/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilton Alexandre Arana 
e de Sandra Maria Barros Arana.

O pretendente: GONÇALO GRACINO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão jardineiro, 
nascido em Tanquinho, BA, no dia (10/01/1971), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Maria Gracina Pereira. A pretendente: ELIETE SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Itajibá, BA, no dia (07/11/1967), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Albertino Santos e de Maria Santos.

O pretendente: DIEGO MEIRELES DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão gerente 
comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/10/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Orlando de Oliveira e de Janete Roza Meireles de 
Oliveira. A pretendente: ESTER CARVALHO SOARES, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de caixa, nascida em Ipirá, BA, no dia (30/03/1991), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nicanor Pereira Soares e de Maria Carvalho Soares.

O pretendente: MAURO FIORAVANTE DOS ANJOS, estado civil solteiro, profi ssão 
motoboy, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/06/1968), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Airton Fioravante dos Anjos e de Conçuello Vale dos Anjos. 
A pretendente: LIA ALEXANDRE LIMA, estado civil solteira, profi ssão supervisora de ser-
viços gerais, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/12/1977), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo de Souza Lima e de Maria Aparecida Alexandre.

O pretendente: MARCOS PAULO ROBERTO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/07/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Aparecido Roberto e de Alessandra Aparecida 
Silva Roberto. A pretendente: LETICIA ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/11/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Alves da Silva e de Valquiria Santos da Silva.

O pretendente: DIEGO BERNARDO DA SILVA DIAS, estado civil solteiro, profi ssão 
enfestador, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/04/1983), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José da Silva Dias e de Cleide Bernardo dos Santos Dias. 
A pretendente: PATRÍCIA DIAS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (28/06/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio José dos Santos e de Maria do Socorro Dias dos Santos.

O pretendente: IVAN MENDES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido em Coaraci, Coaraci, BA, no dia (16/12/1960), residente e domiciliado, neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Elizeu da Silva e de Gelcina Mendes Costa. A pre-
tendente: IRENILDA MENDES COSTA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Aiquara, BA, no dia (25/11/1963), residente e domiciliada, neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Mendes Costa e de Irene Maria Antonia de Jesus.

O pretendente: GIVALDO DA SILVA TRINDADE, estado civil solteiro, profi ssão garçon, 
nascido em Paragominas, PA, no dia (23/10/1988), residente e domiciliado, neste distri-
to, São Paulo, SP, fi lho de Manoel dos Santos Trindade e de Maria Ferreira da Silva. A 
pretendente: TÁGELA ANDRADE SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
caixa, nascida em Presidente Dutra, MA, no dia (22/10/1994), residente e domiciliada, 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Nonato da Silva e de Maria da Anun-
ciação Andrade Silva.

O pretendente: DIVANI LOPES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão polidor de 
autos, nascido em Gloria de Dourado, MS, no dia (27/04/1974), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Lopes da Silva Filho e de Auzenira Queiroz 
da Silva. A pretendente: ANDRESSA DA SILVA DIAS, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/12/1991), residente e domiciliada, neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Aparecido de Paula Dias e de Maria Lucia da Silva.

O pretendente: LUCAS DA SILVA BENTO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/12/1996), residente e domiciliado, neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio Bento e de Monica Cristina Roque Da 
Silva. A pretendente: DRIELE SANTANA RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (18/08/1998), residente e domiciliada, neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ricardo de Oliveira Ribeiro e de Deise Santana.

O pretendente: MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
pintor, nascido em Ipirá, BA, no dia (21/02/1978), residente e domiciliado, neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jaime Santana de Oliveira e de Maria São Pedro Oliveira. A 
pretendente: REGIANE DOMINGOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (26/09/1982), residente e domiciliada, neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Domingos da Silva e de Maria José de Andrade Santos.

O pretendente: ANDERSON MARCELO MACHADO, estado civil solteiro, profi ssão mo-
toboy, nascido em Campina da Lagoa, PR, no dia (22/05/1988), residente e domiciliado, 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eurides Ciríneu Machado e de Aparecida Guimarães 
Machado. A pretendente: THAINARA DOMINGUES HIAGON, estado civil solteira, profi s-
são do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/03/1995), residente e domiciliada, neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Mendonça Hiagon e de Ilda Domingues de Faria.

O pretendente: MAICON BELLATTI DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/04/1993), residente e domiciliado, neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Valdirene Bellatti da Silva. A pretendente: BEATRIZ LACERDA 
HORTOLÃ, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de seleção, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (03/02/1997), residente e domiciliada, neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Rogerio da Silva Hortolã e de Fabrizia Lacerda Hortolã.

O pretendente: CICERO RICHARLISSON ALVES DAMASCENO, estado civil solteiro, 
profi ssão vendedor, nascido em Juazeiro do Norte, CE, no dia (25/03/1996), residente e 
domiciliado, neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Alves Damasceno e de Cicera 
Alves. A pretendente: LARISSA BARBOSA LARANGEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
cabeleireira, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/09/1997), residente e domiciliada, neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sergio Barbosa Larangeira e de Maria Edvania Larangeira.

O pretendente: SAMUEL CABRAL DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão bom-
beiro civil, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/08/1993), residente e domiciliado, neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de George Manoel Cabral dos Santos e de Renilda Rosa 
dos Santos. A pretendente: TAMIRES DE JESUS NEVES GOMES, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de saúde bucal, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/03/1995), resi-
dente e domiciliada, neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vicente Caetano Gomes Neto 
e de Elizangela de Jesus Neves Gomes.

O pretendente: ANDRO DENDRIAN ALMEIDA DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão bombeiro de eventos, nascido em São João do Jaguaribe, CE, no dia (13/08/1993), 
residente e domiciliado, neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Augusto Pereira dos 
Santos e de Maria Ocilene Almeida Silva dos Santos. A pretendente: DAYANE TAVARES 
DOS SANTOS LIMA, estado civil divorciada, profi ssão operadora de telemarketing, 
nascida em Suzano, SP, no dia (08/12/1995), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Valdevino Tavares de Lima Filho e de Dayse Leonor dos Santos Lima.

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

Empresas & Negócios

O pretendente: GABRIEL NATHAN DE TARSO LEITE VIEIRA, nascido nesta Capital, 
Ibirapuera - SP, no dia 09/05/1987, estado civil solteiro, profi ssão administrador, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rubens Vieira e de Marli Apa-
recida Leite Vieira. A pretendente: NATHALIE MARIENBERG, nascida nesta Capital, 
Bom Retiro - SP, no dia 21/08/1991, estado civil solteira, profi ssão publicitária, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Victor Marienberg e de 
Solange Zloczower Marienberg.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Antonio Edgar Carvalho Patah - Ofi cial Interino
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