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BOLSAS
O Ibovespa: -0,12% Pontos: 
85.130,14 Máxima estável: 
85.231 pontos Mínima de 
-1,65% : 83.830 pontos Volu-
me: 14,03 bilhões Variação em 
2018: 11,42% Variação no mês: 
-1,14% Dow Jones: -0,78% Pon-
tos: 24.706,41 Nasdaq: -0,81% 
Pontos: 7.351,63 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,6622 Venda: R$ 3,6627 
Variação: +0,99% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,74 Venda: R$ 3,84 
Variação: +0,96% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,6747 Venda: R$ 
3,6753 Variação: +1,82% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,6030 
Venda: R$ 3,8100 Variação: 
+0,98% - Dólar Futuro (junho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,25% ao 
ano. - Capital de giro, 9,32% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.290,30 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -2,11% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 153,000 
Variação: -0,78%.

Cotação: R$ 3,6670 Variação: 
+1,05% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,1841  Venda: US$ 1,1842  
Variação: -0,71% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,3350 Venda: R$ 
4,3370 Variação: +0,18% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2930 Ven-
da: R$ 4,5200 Variação: +0,22%.

Futuro: -0,27% Pontos: 85.620 
Máxima (pontos): 85.725 Míni-
ma (pontos): 84.105. Global 40 
Cotação: 790,829 centavos de 
dólar Variação: -0,42%.

“Um apaziguador 
é alguém que 
alimenta um 
crocodilo esperando 
ser o último a ser 
devorado”.
Winston Churchill (1874/1965)
Estadista britânico

Itália (US$ 185,35 milhões e 
+47,5%); e Argentina (US$ 
153,02 milhões e +44,9%)”, 
informou o ministério, em 
nota (ABr).

As exportações brasi-
leiras de produtos do 
agronegócio atingiram 

US$ 8,89 bilhões em abril de 
2018, cifra 2,7% superior ao 
valor registrado em igual mês 
do ano anterior. O percentual 
representa um aumento de 
US$ 231,63 milhões no volu-
me de comércio. Os números 
foram divulgados ontem  (15) 
pela Secretaria de Relações In-
ternacionais do Agronegócio 
do Ministério da Agricultura.

A balança comercial de 
produtos agropecuários, di-
ferença entre a exportação 
e a importação, gerou saldo 
positivo de US$ 7,59 bilhões 
em abril de 2018 contra US$ 

Exportações de produtos do 
agronegócio apresentaram 
aumento de 2,7% em abril

7,57 bilhões contabilizados em 
abril de 2017.

O destaque foi o complexo 
fl orestal, puxado pelas vendas 
de celulose, que teve recorde no 
que diz respeito a quantidade, 
com um total de 1,17 milhão 
de toneladas, acréscimo de 
10,4%, na comparação com o 
mesmo mês do ano anterior. A 
celulose também apresentou 
desempenho recorde no valor, 
com alta de 40,3% e US$ 643,80 
milhões vendidos.

No complexo soja, o farelo 
de soja teve incremento de 
30,7%, atingindo US$ 614,21 
milhões em abril de 2018. Na 
quantidade, a alta foi de 16,9%, 
chegando a 1,55 milhão de tone-

ladas. De acordo com a análise 
do ministério, a seca na Argen-
tina prejudicou a produção do 
grão possibilitando que o Brasil 
ampliasse suas exportações do 
produto. 

“Outros produtos que tiveram 
forte crescimento nas vendas 
externas foram bovinos vivos 
(224,3%) - com embarques 
principalmente para a Turquia, 
fumo (77,4%) e o suco de 
laranja (44,9%)”, informou o 
ministério.

A China continua fi gurando 
como o destino principal das 
exportações do agronegócio 
brasileiro. O país asiático com-
prou, em abril, US$ 3,65 bilhões 
em produtos. “Em relação ao 

O destaque foi o complexo fl orestal, puxado pelas vendas de celulose, que teve recorde

no que diz respeito a quantidade, com um total de 1,17 milhão de toneladas.

dinamismo dos mercados com-
pradores dos produtos nacio-
nais, os principais destaques do 
mês foram Portugal (US$ 107,08 
milhões e +675,3%); Paquistão 

(US$ 126,08 milhões e +97,8%); 
Vietnã (US$ 142,18 milhões e 
+78,9%); Turquia (US$ 148,29 
milhões e +69,1%); Alemanha 
(US$ 238,73 milhões e +48,2%); 

Documento com o balanço 
dos dois anos do governo do 
presidente Temer foi apresen-
tado na tarde de ontem (15), 
em cerimônia no Palácio do 
Planalto. Ressaltou que “após 
vencer a pior recessão eco-
nômica da história” o Brasil 
“retornou ao crescimento”. 
Temer assumiu o governo em 
maio de 2016. Entre os dados 
apresentados, os destaques 
foram a queda da infl ação; da 
Selic; o reajuste do programa 
Bolsa Família; a geração de em-
pregos e a agenda de reformas.

Os dados da publicação 
mostram que a infl ação caiu de 
9,39% em março de 2016 para 
2,68% em março de 2018. Em 
relação à Selic, registra que a 
taxa atual de 6,5% “é a menor 
da história”. Os reajuste e a 
fi la zerada no programa Bolsa 
Família estão nas primeiras 
páginas do balanço do gover-
no. Nos dois anos de Temer, o 
programa teve dois reajustes, 

A alta do dólar no Brasil é 
um movimento internacional 
de fortalecimento da moeda 
americana, disse o ministro 
da Fazenda, Eduardo Guar-
dia, ontem (15), em Brasília. 
O ministro conversou com a 
imprensa após participar de 
reunião com o presidente do 
TCU, Raimundo Carreiro, para 
discutir como o tribunal pode 
ampliar a capacidade de auditar 
os parcelamentos de dívidas 
tributárias e benefícios fi scais.

“No curto prazo, é um movi-
mento internacional de forta-
lecimento do dólar e o Brasil 
não está imune a isso”, disse 
o ministro. Na segunda-feira 
(14), o dólar comercial fechou 
cotado R$ 3,628, uma alta de 
0,73%. Esse foi o maior valor 
desde abril de 2016, quando 
a moeda chegou a valer R$ 
3,693. Ontem o dólar fechou 
a R$ 3,661.

“Vejo como uma tendência in-
ternacional de fortalecimento 
do dólar. Se nós olharmos para 
os países emergentes ou para 
as principais moedas, elas estão 
se desvalorizando vis-à-vis o 
dólar”, destacou o ministro. O 
governo deve manter a estra-
tégia de ajuste fi scal para fazer 
frente a alta do dólar. 

Triplex é leiloado
A unidade triplex do Condomí-

nio Solaris, no Guarujá, atribuída 
pela Justiça ao ex-presidente Lula, 
foi arrematada ontem (15) em 
leilão por R$ 2,2 milhões. O com-
prador que fez o lance, denomina-
do Guarujapar, tem a localidade 
registrada como Brasília. Além dos 
R$ 2,2 milhões, ele terá de arcar 
com a comissão do leiloeiro, de R$ 
110 mil, e mais R$ 47.204,28 de 
débitos condominiais. Os valores 
obtidos com o leilão do triplex 
serão revertidos à Petrobras.

Eurico Salles/JC-Divulgação

Brasília - Ex-ministro da 
Fazenda, o pré-candidato 
à Presidência da República 
Henrique Meirelles levantou 
dúvidas, ontem (15), sobre a 
pré-candidatura do deputado 
federal Jair Bolsonaro (PSL-
-RJ) ao Palácio do Planalto. 
Após participar de evento sobre 
os dois anos do governo Michel 
Temer, no qual o emedebista 
elencou uma série de resulta-
dos da gestão, Meirelles disse 
que o “histórico” de votações 
do militar gera “insegurança” 
no mercado.

“O problema do Bolsonaro é 
o histórico de votação dele, isso 
também preocupa o mercado. 
Hoje falei com gestores dos 
maiores fundo de investimento 
do Brasil e tem preocupação. 
O histórico de votações dele no 
Congresso. É difícil. O merca-
do é cético de uma mudança 

Ex-ministro da Fazenda, e 

pré-candidato à Presidência, 

Henrique Meirelles.
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Brasília - O Conselho Curador 
do fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) aprovou 
nova linha de crédito para que 
Estados e municípios concluam 
projetos inacabados que con-
taram com fi nanciamento do 
fundo no passado. Não haverá 
dinheiro novo e governadores 
e prefeitos terão de disputar 
recursos com novos projetos 
que tentam fi nanciamento nas 
áreas de habitação, saneamento 
e infraestrutura urbana.

Projetos inacabados poderão 
solicitar crédito suplementar do 
FGTS para conclusão das obras 
desde que o governo estadual ou 
municipal comprove a capacida-
de de aumentar o endividamen-
to. Apesar da autorização para 
a nova operação, o fundo não 
contará com mais recursos. Em 
nota, o Ministério do Trabalho 
informa que eventuais novos 
fi nanciamentos para obras pa-
radas “sairão da rubrica que já 
foi indicada no orçamento de 
2018 a cada uma das áreas”: R$ 
500 milhões para habitação, R$ 
6 bilhões para saneamento e R$ 
7 bilhões em transporte urbano.

No caso da habitação, só 
poderão ser beneficiados os 
entes incluídos no programa 
“Pró-moradia” - isso explica o 
valor disponível baixo em relação 
aos demais segmentos. Nesse 
programa, a prefeitura toma o di-

Linha de crédito para 

que Estados e municípios 

concluam projetos inacabados.

Es
ta

dã
o 

C
on

te
úd

o

Em balanço de 2 anos de governo, 
Temer ressalta crescimento econômico

Destaques para queda da 

infl ação; da Selic; reajuste 

do Bolsa Família; geração de 

empregos e reformas.
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PR Em relação aos empregos, 
os números citados foram os 
do Caged, que mostram que o 
emprego formal aumentou em 
março de 2018 com acréscimo 
de 56.151 postos de trabalho. 
As reformas trabalhista e do 
ensino médio, também estão 
presentes no documento. “As 
ousadas reformas apresentadas 
neste tempo modernizaram as 
leis, criaram novos paradigmas 
para a administração pública 
e geraram um ambiente para 
atrair investidores, abrir va-
gas de empregos e aumentar 
a renda”

A publicação cita ainda o “re-
nascimento da Petrobras”, que 
em 2017 melhorou o desempe-
nho, registrando prejuízo de R$ 
446 milhões ante os quase R$ 
15 bilhões de 2016. Ao longo de 
32 páginas são apresentados di-
versos dados sobre temas como 
infraestrutura, meio ambiente, 
energia elétrica, concessões, 
entre outros (ABr).

o primeiro de 12,5%, em junho 
de 2016, e o segundo, de 5,6%, 
que entrará em vigor em junho.

A criação do Ministério da 
Segurança Pública também é 
citada como um reforço para 
o combate à violência.

Meirelles: candidatura de Bolsonaro 
'preocupa o mercado'

outras coisas. Tudo isso é um 
sinal que gera insegurança”, 
afi rmou.

Por fi m, o emedebista disse 
que o partido tem feito pesqui-
sas internas e defendeu com 
base nisso que o “potencial de 
crescimento” de seu nome nas 
pesquisas de intenção de voto 
“é enorme”. “Essas pesquisas 
(internas) mostram que o 
potencial de crescimento do 
meu nome é muito grande, 
quando se conhece meu his-
tórico, todo o trabalho que 
eu fi z, o resultado que está 
acontecendo”, disse. Caso eu 
seja mesmo o candidato, eu te-
rei condições de desenvolver 
uma campanha muito forte. 
Mostrando nos programas 
de televisão o que estamos 
mostrando nas pesquisas 
qualitativas, o resultado será 
similar”, afi rmou (AE).

radical, tudo que ele pensa”, 
disse. Meirelles também fez 
a mesma a avaliação das pré-
-candidaturas de Ciro Gomes 
(PDT) e Marina Silva (Rede 
Sustentabilidade). “Ciro, por 
exemplo, quer acabar com 
a reforma trabalhista e mais 

FGTS: crédito suplementar 
para obras inacabadas

nheiro, constrói as casas e depois 
entrega para o cidadão. Segundo 
o Ministério das Cidades, na 
maioria dos projetos inacabados, 
a paralisação aconteceu “devido 
a difi culdades dos entes públicos 
em empenharem suas contra-
partidas fi nanceiras, por falhas 
na previsão de gastos com as 
obras ou problemas fi nanceiros”. 

“Não podemos penalizar a 
população”, argumentou o pre-
sidente do Conselho Curador 
do FGTS, Leonardo Arantes. 
O ministério deverá apresentar 
levantamento dos projetos para-
dos com diagnóstico da causa da 
interrupção. O objetivo é tentar 
melhorar processos para a libe-
ração do crédito e acompanha-
mento da obra e, assim, evitar a 
repetição dos problemas (AE).

Alta do dólar: Brasil 
‘não está imune’

“A melhor resposta do go-
verno é persistir trabalhando 
no processo de consolidação 
fi scal, aumentar a produti-
vidade, reduzir custos para 
tornar a economia brasileira 
mais eficiente. Temos um 
cenário de contas externas 
muito favorável, temos reser-
vas internacionais, temos um 
pequeno défi cit em transações 
correntes, que é amplamente 
fi nanciável pelos investimen-
tos diretos estrangeiros, a in-
fl ação está baixa, um processo 
de redução da taxa de juros”, 
disse (ABr).

Governo deve manter 

estratégia de ajuste fi scal,

diz Guardia.
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Economia mais fraca 
fará Ipea revisar PIB 
para baixo 

Rio - O Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) 
informou ontem (15), que, no 
fi nal de junho, vai revisar para 
baixo a previsão que havia feito 
para o PIB de 2018 por conta da 
avaliação de dados econômicos 
já divulgados, que indicam uma 
atividade econômica mais fraco 
do que o esperado.

Em março, o Ipea estimava 
que o crescimento do primei-
ro trimestre seria de 1,9% na 
comparação com o primeiro 
trimestre de 2017 e de 1% em 
relação ao último trimestre de 
2017 dessazonalizado. Para o 
ano, a previsão era de alta de 
3%. “Investigamos uma ampla 
gama de indicadores, com o 
intuito de fazer uma análise 
mais detalhada da conjuntu-
ra. Quando se olha apenas 
para alguns dados, a oscilação 
no curtíssimo prazo é muito 
grande, mas isso não deveria 
gerar mudanças bruscas de 
expectativas”, explica em nota 
José Ronaldo de Castro Souza 
Júnior, diretor de Estudos e 
Políticas Macroeconômicas.

A taxa de juros em um pata-
mar historicamente baixo e a 
maior oferta de crédito foram 
os motivos de melhora em 
setores como bens de capital 
e bens de consumo duráveis, 
em um cenário caracterizado 
por níveis ainda elevados de 
desocupação e por um quadro 
de incerteza política devido à 
proximidade das eleições (AE).

Gilmar manda soltar 
Milton Lyra, suposto 
operador do MDB

Brasília - O ministro Gilmar 
Mendes, do STF, mandou soltar 
o empresário Milton Lyra, apon-
tado como operador do MDB, em 
decisão ontem (15). Ele estava 
em prisão preventiva desde abril, 
em razão da Operação Rizoma. 
Lyra entrou com pedido de liber-
dade no Supremo em 8 de maio, 
após o STJ manter o empresário 
na prisão. Lyra é apontado pela 
Polícia Federal como lobista do 
MDB em um bilionário esquema 
de fraudes com recursos de 
fundos de pensão Postalis, dos 
Correios, e no Serpros. Em pare-
cer enviado na última sexta-feira 
(11), ao STF, a procuradora-geral 
da República, Raquel Dodge, 
havia pedido a manutenção da 
prisão do empresário.

Rizoma foi defl agrada por 
ordem do juiz Marcelo Bretas, 
da 7.ª Vara Criminal Federal 
do Rio. A decisão apontou dez 
movimentações fi nanceiras fei-
tas por Milton Lyra totalizando 
US$ 1 milhão. Foram mencio-
nadas outras movimentações, 
realizadas entre 2010 e 2014, 
superando R$ 14 milhões.

Em troca da prisão preven-
tiva, Gilmar decretou que Lyra 
fi ca proibido de manter contato 
com os demais investigados, e 
também proibido de deixar o 
País sem autorização da Justi-
ça, devendo entregar seu pas-
saporte em até 48 horas (AE).



Página 2

Geral
São Paulo, quarta-feira, 16 de maio de 2018 

www.netjen.com.br
OPINIÃO

Quanto vale um 
pagamento?

O mercado de meios 

de pagamento há pelo 

menos oito anos cresce 

de forma saudável e 

carrega sozinho parte 

expressiva do nosso PIB

Em 2016, as operações 
com cartão subiram 6% 
na modalidade crédito 

e 5% na modalidade débito. 
Mas mesmo diante deste ce-
nário “mágico”, os primeiros 
obstáculos para o crescimento 
começam a surgir e é preciso 
se reinventar. O ritmo de ex-
pansão dos grandes players 
é cada vez mais arrastado 
devido à explosão de novos 
entrantes. A crise fi nanceira 
forçou a redução das margens 
para preservar a saúde dos 
lojistas. Mesmo assim, não 
ocorreu redução dos custos 
com bandeiras e bancos para 
as processadoras.

Os obstáculos de negócio são 
potencializados por recentes 
mudanças na regulamentação 
do sistema de pagamentos. Um 
exemplo foi a nova quebra de 
exclusividade de bandeiras 
realizada em 2017. Bandeiras 
processadas apenas pela Rede, 
como Hipercard, ou American 
Express no caso da Cielo, 
foram liberadas para proces-
samento por qualquer adqui-
rente. Armas de diferenciação 
foram perdidas, aumentando 
a sensação de que a diferença 
entre uma concorrente e outra 
é apenas o preço.

A solução? Crescer para os 
lados ao invés de cavar por 
mais share e perder cada vez 
mais margem no processo. A 
expansão da oferta de serviços 
e o esforço para inovar a forma 
como pagamos mostrou-se 
especialmente efi ciente para 
preservar a indústria da forma 
como conhecemos.

Não é de hoje que as proces-
sadoras buscam diferenciação 
no meio digital. A aquisição 
pela Cielo da Braspag, maior 
gateway de pagamentos da 
América Latina, já em 2012 é 
um exemplo. A Rede fez movi-
mento semelhante ao adquirir 
a Maxipago, e quase todos os 
outros players menores pos-
suem alguma solução similar 
vinculada. O processamento 
de pagamentos é visto por 
alguns como commodity, e as 
adquirentes lutam para rever-
ter essa visão com a oferta de 
serviços tecnológicos cada vez 

mais sofi sticados.
Gestão de fraude, concilia-

ção fi nanceira, pagamentos 
inteligentes, big data, todas 
são iniciativas tomadas pelas 
processadoras para se dife-
renciar no meio digital. Os 
números do e-commerce são 
tímidos comparados aos mon-
tantes circulados no mundo 
físico, mas tomam cada vez 
mais protagonismo dentro de 
estratégias integradas entre 
loja, internet e aplicativo. Um 
bom exemplo é a Magazine 
Luiza, que viu seu valor de 
mercado subir mais de 3.000% 
nos últimos dois anos devido 
ao investimento em canais 
digitais.

Enquanto as vendas do va-
rejo físico cresceram humildes 
2% em 2017 depois de dois 
anos de queda, como aponta o 
IBGE, o e-commerce cresceu 
mais de 10% no acumulado dos 
últimos três anos. A corrida 
pelo share no meio digital é 
talvez ainda mais acirrada do 
que no mundo físico, visto que 
a maioria das vendas estão 
concentradas nas empresas 
aéreas e em alguns poucos 
grandes varejistas como B2W, 
Wallmart, Carrefour e Cnova.

Oportunidades novas sur-
gem o tempo todo, porém. 
Com a entrada de segmentos 
antes pouco adeptos ao uso de 
cartões no mercado eletrônico, 
a corrida pelo protagonismo 
da área muda a cada instante. 
Transporte rodoviário, segu-
ros, educação, saúde, indús-
tria; cada novo público que 
adere ao e-commerce muda 
a balança da concorrência. 
Um sem número de players e 
modelos de serviço diferentes 
lutam pelo primeiro lugar na 
mente e no coração dos ges-
tores que ainda não conhecem 
muito bem sobre pagamentos.

É difícil imaginar que todo 
esse universo existe entre os 
instantes em que você passa 
seu cartão de crédito entre 
uma loja e outra, mas enquanto 
nós estivermos dispostos a 
abrir nossas carteiras, é certo 
que mais próspero e mais 
inovador será o ecossistema 
de pagamentos. 

Afi nal, seu pagamento vale 
mais do que só o valor das suas 
compras.

(*) - É formado em Relações 
Internacionais pelo IBMEC e ocupa o 

cargo de Especialista de Geração
de Negócios da Braspag

(www.braspag.com.br).

Antônio Neto (*)
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Uma pesquisa divulgada on-
tem (15) pela YouGov apontou 
que dois em cada três britânicos 
“não estão interessados” no 
casamento entre o príncipe 
Harry e a atriz norte-americana 
Meghan Markle. O levantamen-
to foi feito com pouco mais de 
1,6 mil pessoas, e delas, 66% 
afi rmaram que não dão muita 
importância para o casamento 
real. Além disso, 60% dos en-
trevistados disseram que vão 
ter um fi nal de semana normal, 
mesmo com a cerimônia.

Em contrapartida, 27% das 
pessoas disseram que vão 
acompanhar o evento ao vivo 
pela televisão, enquanto apenas 
9% dos entrevistados alegaram 
que estão muito interessados 
no casamento entre Harry e 
Meghan. Em relação aos custos 

Príncipe Harry e a atriz norte-americana Meghan Markle.

Uma obra do artista italiano Ame-
deo Modigliani, representando uma 
mulher nua, foi leiloada na segunda-
-feira (14) por US$ 157,2 milhões 
pela casa de leilões Sotheby’s, em 
Nova York. A quantia desembolsada 
pela tela a torna a quarta obra de 
arte mais cara já leiloada na his-
tória, sendo superada apenas por 
Leonardo Da Vinci, Pablo Picasso 
e pelo próprio Modigliani, já que 
a quantia não foi maior do que os 
US$ 170,4 milhões pagos em 2015 
por um outro nu do pintor italiano.

O quadro “Nu Couché” ou “Nu 
deitado” foi pintado em 1917, pouco 
antes da morte de Modigliani. A obra 

retrata uma mulher deitada de cos-
tas sob um lençol branco, olhando 
por cima dos ombros diretamente ao 
público. Ela é uma das mais famosas 
do pintor. Modigliani realizou 22 nus 
recostados e 13 sentados entre 1916 
e 1919, a grande maioria está atual-
mente em museus, como no de Arte 
Moderna (MoMa) de Nova York. O 
“Nu Couché” é o único pintado pelo 
italiano que representa uma mulher 
nua da cabeça aos pés.

O artista nasceu em 1884 na ci-
dade de Livorno, na Itália, e morreu 
em 1920, em Paris, aos 35 anos, 
em decorrência de uma meningite 
tuberculosa (ANSA).

Obra do italiano foi vendida por US$ 157,2 milhões.

Um estudo realizado pelo 
Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e 

pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) re-
vela que três em cada dez (33%) 
micro e pequenos empresários 
dos ramos do comércio e ser-
viços estimam que as vendas 
dos setores como um todo au-
mentem no período dos jogos. 

Outros 19% enxergam uma 
queda no volume de vendas, 
enquanto 47% acham que o 
torneio não terá impacto no 
resultado dos segmentos. Entre 
os que projetam crescimento 
nas vendas da própria empresa 
(20%), a estimativa é de que o 
volume médio de vendas seja 
27% superior ao mês anterior 
do mundial. Esse otimismo 
refere-se ao aumento do fa-
turamento, principalmente, 
em setores que lucram com o 
consumo sazonal de produtos 
que estão diretamente ligados 
ao evento, como souvenirs 
(80%), comércio informal 
(72%), bares e restaurantes 
(68%), supermercados (66%), 
comércio eletrônico (57%) e 
transporte (51%). 

A Copa injeta ânimo na economia e deve aquecer, sobretudo, os 

setores do comércio e serviços, que encontram uma oportunidade 

gerada pelo clima de euforia das torcidas.

Mais de 300 
mil presos 

já estão 
incluídos 

no cadastro 
nacional

Com a inclusão de dados 
da Bahia, do Rio Grande do 
Norte e do Distrito Federal 
no Banco Nacional de Mo-
nitoramento de Prisões, o 
Cadastro Nacional de Presos 
ultrapassou a marca de 300 
mil detentos no sistema car-
cerário brasileiro, segundo 
o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). Até

o momento, 12 unidades 
da federação já concluíram 
o cadastro: Acre, Alagoas, 
Amapá, Bahia, Distrito Fe-
deral, Goiás, Mato Grosso, 
Piauí, Rio Grande do Norte, 
Roraima, Tocantins e Sergi-
pe, totalizando informações 
de 303.158 presos.

A proposta é que o Banco 
Nacional de Monitoramento 
de Prisões disponha de da-
dos pessoais e processuais 
sobre presos ou pessoas 
procuradas. No caso de pes-
soas privadas de liberdade 
mantidas no sistema carce-
rário, haverá o registro de 
nome, idade e escolaridade, 
além de informações sobre 
o motivo da prisão.

Também vão constar no 
registro ligado ao nome de 
cada cadastrado o tempo 
da pena e o nome do juiz 
responsável pela condena-
ção, no caso de presos com 
condenação defi nitiva, ou a 
acusação a que responde, 
no caso de presos ainda não 
julgados (provisórios). Pes-
soas com mandado de prisão 
não cumprido também terão 
seus nomes no sistema.

Ao acessar o banco, o juiz 
poderá consultar, por exem-
plo, quais os réus presos em 
sua Vara e há quanto tempo 
eles estão privados de liber-
dade. Outra funcionalidade 
permitirá emitir um relatório 
personalizado, de acordo 
com as necessidades do 
juiz. “A expectativa é que, 
com mais transparência na 
informação e controle de 
dados pelo Judiciário, seja 
possível a melhor gestão 
de políticas públicas para o 
sistema prisional”, concluiu 
o CNJ (ABr).

Pesquisadores procuravam uma tese para resolver o mistério 

do Boeing  há quatro anos.
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Copa do Mundo deve impulsionar 
vendas do comércio e serviços

A um mês do início da Copa do Mundo, a expectativa é de que o evento esportivo movimente a 
economia brasileira, mesmo à distância

para atrair o consumidor; para 
20%, há intenção de ampliar 
seus estoques e 10% contratar 
mais funcionários. Além disso, 
estão previstas ações como de-
coração com bandeiras e cores 
do Brasil (37%), divulgação 
do estabelecimento (25%) e 
ampliação do mix de produtos 
ofertados (22%). Entre os que 
estão se preparando para a 
Copa do Mundo, 50% disseram 
que utilizarão capital da pró-
pria empresa e 24% recursos 
pessoais. 

“O alto percentual de empre-
sários que utiliza dinheiro do 
próprio bolso ou da empresa 
para investir no estabeleci-
mento pode revelar o receio 
em assumir dívidas frente a um 
cenário econômico promissor, 
mais ainda sob os efeitos de 
recessão”, comenta Marcela 
Kawauti. Mais de sete em cada 
dez entrevistados (74%) afi r-
mam que as melhorias imple-
mentadas no estabelecimento 
serão mantidas, mesmo após o 
término dos jogos da Copa, indi-
cando que os investimentos, em 
sua maioria, serão permanentes 
(SPC/CNDL).

“A Copa do Mundo sempre in-
jeta ânimo na economia e deve 
aquecer, sobretudo, os setores 
do comércio e serviços, que 
encontram uma oportunidade 
gerada pelo clima de euforia das 
torcidas com as comemorações 
após as partidas”, destaca o pre-
sidente do SPC Brasil, Roque 
Pellizzaro Junior. Outro dado 
curioso mostra que para 29% 

dos entrevistados o aumento 
das vendas do próprio negócio 
com a Copa depende do desem-
penho da seleção brasileira nos 
gramados, sobretudo se o time 
chegar até a fi nal (21%) – esse 
percentual é ainda maior (25%) 
entre os comerciantes.

O estudo também revela que, 
para 42% dos entrevistados, as 
promoções são a grande aposta 

O voo MH370, da Malaysia 
Airlines, que transportava 239 
pessoas em 8 de março de 
2014, pode ter desaparecido 
“deliberadamente” em um 
“ato planejado pelo piloto” 
da aeronave, apontaram 
especialistas aéreos durante 
o programa australiano “60 
minutes”. A conclusão foi 
feita por pesquisadores que 
procuravam uma tese para 
resolver o mistério do Boeing 
777 há quatro anos. 

A mesma ideia é compar-
tilhada por Martin Dolan, 
responsável pelas buscas dos 
destroços. De acordo com o 
grupo, formado por ex-pilo-
tos, o capitão da aeronave, 
Zaharie Ahmad Shah, de 53 
anos, foi o responsável pelo 
desaparecimento depois de 
ter provocado a despressuri-
zação da cabine para deixar 
os passageiros inconscientes.

“Se alguém me deu a tarefa 
de fazer desaparecer o 777, 
eu faria exatamente a mesma 
coisa”, disse um dos espe-
cialistas, que não acha que o 
ato tenha sido “terrorismo”. 
Caso “fosse um evento terro-
rista seria quase inevitável a 
reivindicação de uma organi-
zação terrorista. E ninguém 
fez”, acrescentou. Os dados 

Desaparecimento do MH370 
teria sido planejado por piloto

de satélite ainda indicam que 
o avião, que decolou de Kuala 
Lumpur rumo à Pequim, na 
China, desviou a rota para uma 
região na cidade de Panang, 
onde Zaharie nasceu. 

Segundo a teoria, o piloto 
teria alterado o trajeto do voo 
para se despedir da sua cidade 
natal. “O ponto que é mais dis-
cutido é quando o piloto desliga 
o transponder, despressuriza o 
avião, o que incapacita os passa-
geiros. Ele estava se matando. 
Infelizmente, ele estava ma-
tando todos a bordo. E fez isso 
deliberadamente”, explicou 
Larry Vance, um investigador 
da aviação canadense. 

Alguns objetos e partes do 
avião foram encontrados em 
praias banhadas pelo Oceano 
Índico, mas a busca - coor-
denada pelo Gabinete para 
a segurança australiana - foi 
interrompida depois de dois 
anos, em janeiro de 2017. A 
investigação ofi cial revelou 
que Zaharie e o copiloto Fariq 
Abdul Hamid foram os princi-
pais suspeitos pela tragédia. A 
construção de um simulador 
de voo em casa, no qual o 
massacre teria sido planejado, 
é uma das evidências contra 
o piloto que tinha mais de 20 
mil horas de voo no currículo 
(ANSA).

Maioria ‘não tem interesse’
no casamento Real

do casório, mais da metade dos 
entrevistados disseram que a 
família real deveria “pagar todo 
o casamento”, já 75% afi rmaram 
que não querem que sejam 
gastos dinheiro público.

A Família Real irá pagar todos 
os gastos com a cerimônia, no 

entanto, os custos com a rigo-
rosa segurança do evento serão 
pagos com dinheiro dos cofres 
públicos. O casamento entre 
Harry, de 33 anos, e Meghan, de 
36, acontecerá no sábado (19), a 
partir do meio dia (horário local), 
no Castelo de Windsor (ANSA).

Quadro de Modigliani é 
leiloado por valor recorde
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A - Provedores de Internet 
Associação Brasileira dos Provedores de Internet e Telecomunicações 
(Abrint) realiza, entre os dias 5 e 7 de junho, no Centro de Convenções 
Frei Caneca, a décima edição do Encontro Nacional de Provedores Re-
gionais, o maior evento do setor na América Latina. Com mais de 6 mil 
presentes ao longo dos três dias de apresentações e workshops, terá a 
participação de mais de 100 expositores. Entre os assuntos em debate, 
estão os desafi os regulatórios e tributários (como a correta tributação 
sobre os serviços de telecomunicações e SVA), os impactos do fi m da 
concessão da telefonia e o programa Internet para Todos, questões de 
relevância para o universo de mais de 6 mil Internet Service Providers. 
Mais informações: (www.eventonacional.abrint.com.br).

B - Banco do Futuro
Amanhã (17), às 19h, a FIA abordará um tema inovador e atual – Open 
Banking e o Banco do Futuro. A palestra será uma crônica de como 
chegamos no modelo atual de banco, o movimento de fi ntechs e uma 
provocação sobre como o Open Banking transforma o conceito de ban-
co para o futuro. As novas tecnologias, como a computação cognitiva, 
além dos startups, as chamadas fi ntechs, são alguns dos exemplos de 
como as interações e o negócio mudou nos últimos tempos e como é 
imprescindível acompanhar as tendências. A palestra, ministrada por 
Ricardo Taveira, fundador da Quanto, é uma oportunidade para atualizar 
o conhecimento sobre todas as transformações que o setor tem sofrido. 
Inscrição: (https://bit.ly/2rHfOwd) ou pelo tel. (11) 3732-2029. 

C - Governo Eletrônico 
A 17ª edição do Prêmio Excelência em Governo Eletrônico (e-Gov) abre 
as inscrições para quem atua no serviço público ou na administração 
pública e tem algum case de TIC que se converte em benefícios para 
o cidadão. O prêmio objetiva incentivar e disseminar as soluções de 
governo eletrônico que além de modernizarem a gestão pública, geram 
impacto direto na vida dos brasileiros. A premiação acontece no Semi-
nário Nacional de TIC para Gestão Pública, da Associação Brasileira de 
Entidades Estaduais de TI e Comunicação), que ocorre entre os dias 
8 e 10 de agosto, em Florianópolis. As inscrições vão até o próximo 
dia 30. Para conferir o regulamento e mais informações, acesse (www.
premioegov.org.br).

D - Leite de Búfala
Situada na região do Vale do Ribeira, em Sete Barras, a fazenda da 
Levitare, uma das principais marcas de laticínios de búfala do País, 
processa entre 20 e 35 mil litros de leite por dia. Em 2017, foram 
processados 5,6 milhões de litros. A marca oferece mais de 40 opções 
de produtos lácteos de búfala em seu portfólio. Com uma das maiores 
biodiversidades do globo, a região conserva a maior porção de Mata 
Atlântica do Brasil, correspondendo a 61% da vegetação remanescente. 
A criação de bubalinos é a terceira atividade econômica da região. A 
empresa se abastece com a produção de 200 pequenos produtores que 
recebem investimentos, técnicas de manejo e incremento da produção, 
impactando direta e indiretamente cerca de 5 mil pessoas. Saiba mais 
em: (www.levitare.com).

E - Programa de Estágio
A Copersucar está com inscrições abertas para a nova turma do Programa 
de Estágio, para trabalhar em São Paulo ou Santos. Vagas para estudan-
tes que se formam de dezembro de 2019 a julho de 2020, nos cursos 
de Administração, Economia, Contabilidade, Engenharias (Produção, 
Mecânica, Segurança do Trabalho e Computação), Direito, Matemática, 
Estatística e Ciências Tecnológicas. O programa começa em agosto e 
o propósito é estimular um plano de carreira, contribuindo para o pla-
nejamento do futuro com a formação de uma boa base no presente. As 
áreas escolhidas são consideradas importantes para o desenvolvimento 
de profi ssionais especializados. Para se inscrever, acessar: (https://www.
atsglobe.com/oportunidades/estagiocopersucar/).

F - Cosméticas para Farmácias
Acontece de 7 a 9 de junho no Anhembi, o 13º Congresso Internacional 
de Tendências Cosméticas Consulfarma. É um marco no calendário do 
setor de saúde, beleza e bem-estar e reúne os principais lançamentos 
dermo e nutricosméticos para farmácias. Além da cosmeteria (ambiente 
onde o visitante pode escolher o melhor creme totalmente personalizado 
para sua pele), o congresso traz a Innovation Zone, voltada para o desen-
volvimento de tendências tecnológicas no campo dos dermocosméticos 
e nutricosméticos; chip da beleza (como o DNA afeta na escolha dos 
produtos); chocolate para mau hálito; cosméticos emocionais; instalip 
(batom para tirar foto no instagram), Sorvete emagrecedor; entre outros. 
Outras informações: (www.congressoconsulfarma.com). 

G - Substituição Tributária 
No próximo dia 23 (quarta-feira), o Sindicato dos Contabilistas – Sindcont-
-SP realiza um curso sobre Substituição Tributária, com base no Convênio 
57/12. As aulas serão ministradas na sede da Entidade, das 9h às 18h, e 
acumulam 8  pontos no Programa de Educação Profi ssional Continuada. 
Objetiva explicar que, com a edição do Convênio 52/17, houve unifi cação 
das regras e o detalhamento de alguns procedimentos da sistemática da 
substituição tributária. A atividade tem como público-alvo profi ssionais da 
área fi scal, contábil e desenvolvedores de sistema. Informações: (http://
www.sindcontsp.org.br/menu/agenda-de-cursos/1532/).

H - E-commerces no Mobile 
Segundo o Google Mobile Day, 86% da navegação em e-commerces é 
feita em dispositivos móveis. O movimento é gigante, mas a efetividade 
é baixa: apenas 27,3% das vendas online são feitas dessa maneira, de 
acordo com o relatório Webshoppers 2018. Para equilibrar essa balança e 
melhorar a taxa de conversão no mobile, o app CHCKOUT.ME centraliza 
o cadastro de consumidores em lojas parceiras e facilita o fechamento 
do negócio. Lançado no começo de 2018, o uso do aplicativo já trouxe 
um aumento de vendas de até 20% na modalidade. Outras informações 
em: (www.chckout.me). 

I - Agricultura Familiar
O prazo para que as associações e cooperativas de agricultores familia-
res interessados em participar do Programa de Aquisição de Alimentos 
enviem suas propostas termina na sexta-feira (18). Os projetos inscritos 
são na modalidade de Compra com Doação Simultânea, pela qual a Com-
panhia adquire produtos de agricultores familiares e doam os alimentos 
a instituições socioassistenciais. Para garantir que um maior número 
de agricultores familiares de todo o país participem do programa, cada 
organização fornecedora poderá apresentar apenas uma proposta, com 
valor máximo de R$ 320 mil e R$ 8 mil por agricultor. Mais informações: 
(https://www.conab.gov.br/index.php/agricultura-familiar/paanet).

J - Rumos da Cardiologia
Nos dias 31 de maio, 1º e 2 de junho, no Transamérica Expo Center, 
acontece o 39º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado. 
Reunirá mais de sete mil médicos de todo o Brasil e sua grade de pa-
lestras e apresentação de trabalhos inclui alguns dos mais reconheci-
dos especialistas internacionais e brasileiros da disciplina correlata. A 
conferência de abertura, “Mulheres e doenças cardíacas: perspectiva da 
ACC e tendências futuras”, coordenada pelo presidente do Congresso, 
Dr. João Fernando Monteiro Ferreira, e pelo presidente da Socesp, 
Dr. José Francisco Kerr Saraiva. A conferencista será Athena Poppas, 
diretora de Ecocardiografi a do Lifespan Cardiovascular Institute East 
Providence dos Estados Unidos e membro do board do ACC. Saiba mais 
em: (http://www.socesp2018.com.br/).
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Parcerias estratégicas 

são premissas 

para o sucesso de 

qualquer empresa, 

principalmente no que 

diz respeito à cadeia de 

suprimentos, setor que 

envolve diversos players 

do mercado 

Atualmente, os principais 
gargalos no relacio-
namento entre com-

pradores e fornecedores é a 
falta de planejamento e de 
comunicação. O comprador, 
quando tem um plano de ne-
gócios estruturado e alinhado 
às expectativas do provedor, 
permite que ambos atuem em 
busca de melhorias contínuas 
de desempenho, fomentando 
uma relação duradoura e que 
benefi cia todos os envolvidos. 
Confi ra algumas das razões 
pelas quais vale a pena investir 
nesse tipo de relacionamento:

1. Definição de metas 

e objetivos mais claros - 

Quando o fornecedor está 
alinhado com a estratégia 
organizacional do cliente que 
adquire seu produto ou servi-
ço, existe um impacto direto 
no cumprimento dos prazos de 
entrega, qualidade dos itens e 
no custo da operação como um 
todo. Para que isso aconteça, o 
comprador precisa ter clareza 
de suas metas e objetivos e 
compartilhá-la para que o 
parceiro possa contribuir de 
maneira efetiva. Para chegar 
nesse nível de relação, entre-
tanto, é necessário que haja um 
período de amadurecimento 
e conhecimento de ambos 
os lados, com conhecimento 
profundo da operação e parti-
cularidades de cada um.

2. Investimento em tec-

nologia - É difícil pensarmos 
em gestão de compras sem o 
uso de uma solução que au-
tomatize as atividades. Uma 

tecnologia de e-procurement, 
por exemplo, pode atender aos 
processos de homologação, co-
tação, pedidos, recebimento, 
pagamento e demais demandas 
operacionais, tornando a área 
mais estratégica. Com essas 
ações plugadas a uma ferra-
menta de BI (Business Intelli-
gence), a avaliação e gestão dos 
fornecedores, produtividade 
da equipe, assim como visibi-
lidade de redução de custos, 
gestão de acordos comerciais 
e controle de orçamento, entre 
outros, é otimizada.

3. Amadurecimento do 

processo de homologação 

- A homologação diz respeito 
ao momento de aprovação de 
quem provê mercadorias e ou-
tras matérias-primas para sua 
organização, o que inclui uma 
série de avaliações e inspeções 
para garantir a credibilidade do 
fornecedor, qualidade de seus 
produtos ou serviços e o cum-
primento das especifi cações 
legais. Essa etapa é crucial para 
estabelecer uma boa parceria, 
pois é nela que se defi nem de-
talhes do atendimento, prazo 
de entrega, qualidade dos 
materiais comprados e outros 
pontos que muitas vezes geram 
desgaste no relacionamento.

Sem diretrizes bem delinea-
das, políticas internas estrutu-
radas e expectativas alinhadas 
as empresas correm riscos em 
todas as fases da cadeia. Para 
garantir que isso não ocorra, é 
necessário que a relação entre 
fornecedor e comprador siga o 
caminho da parceria, baseado 
na confi ança mútua. 

Dessa forma, um pode dar 
suporte ao outro auxiliando, 
inclusive, no desenvolvimento 
de novos projetos gerando 
contratos com uma vida útil 
de médio a longo prazo.

(*) - É sócia-diretora da Nimbi, 
especialista em tecnologia

para a cadeia de suprimentos
(http://www.nimbi.com.br/).

Carolina Cabral (*)

Ministro do Planejamento, Esteves Colnago.

Trata-se de uma ferra-
menta desenvolvida para 
documentar eventuais 

riscos nos processos internos 
da administração pública, 
oferecendo mecanismos de 
controle e de tratamento das 
inconformidades. A meta é que 
o Sistema Ágatha auxilie no 
acompanhamento dos planos 
de melhoria da gestão e apoie a 
tomada de decisão pelo gestor 
público.

Os gestores preenchem no 
sistema informações sobre o 
processo que desejam avaliar, 
fornecendo informações como 
quem é encarregado do proces-
so, as normas internas a que o 
processo está submetido e os 
objetivos que pretendem ser 
alcançados, entre outros pon-
tos. O sistema, a partir dessas 
informações, calcula os riscos 
e fornece informações úteis 
aos órgãos para a tomada de 

A queda refl ete variações negativas em atividades como serviços 

profi ssionais, administrativos e complementares.

O setor de serviços fechou o 
mês de março com queda de 
0,2% em relação a fevereiro, 
na série com ajuste sazonal. O 
setor fechou os primeiros três 
meses do ano com queda acu-
mulada de 1,5%. Já o resultado 
acumulado dos últimos 12 me-
ses fechou negativo em 2%. Os 
dados foram divulgados ontem 
(15) pelo IBGE e indicam que, 
em relação a março do ano 
passado, na série sem ajuste 
sazonal, o volume de serviços 
variou -0,8%.

Do ponto de vista da receita 
nominal do setor, o crescimen-
to foi de 1,8% de fevereiro para 
março, com o acumulado do 
trimestre fechando em 1% e o 
dos últimos 12 meses em 2,5%. 
Na comparação com março do 
ano passado, o crescimento foi 
de 1,9% na receita nominal 
do setor. A queda de 0,2% de 
fevereiro para março refl ete 
variações negativas em três 
das cinco atividades inves-
tigadas, com destaque para 
serviços profi ssionais, admi-
nistrativos e complementares, 
cuja retração foi de 1,8%. 

Os demais resultados nega-
tivos vieram dos segmentos de 
transportes, serviços auxiliares 

UE proíbe importação 
de 20 frigorífi cos 
brasileiros 

Entra em vigor hoje (16) a proi-
bição de importação de carne de 
frango de 20 frigorífi cos brasileiros 
pelos países que compõem a União 
Europeia. A decisão foi tomada pela 
Comissão Europeia em abril, após a 
terceira etapa da Operação Carne 
Fraca, defl agrada em março do ano 
passado pela Polícia Federal, com o 
objetivo de investigar denúncias de 
fraudes cometidas por empresários e 
fi scais agropecuários federais.

A Operação Trapaça teve como 
alvo a BRF, dona da Sadia e Perdigão. 
O grupo é investigado por fraudar 
resultados de análises laboratoriais 
relacionados à contaminação pela 
bactéria Salmonella pullorum. Em 
nota, a BRF negou riscos para a saúde 
para população. Com a limitação da 
exportação para o mercado europeu, 
a expectativa é de que aumente a ofer-
ta no mercado interno, o que tornará 
o frango mais barato momentanea-
mente para o consumidor brasileiro. 
Por outro lado, poderá resultar em 
demissões no setor. As vendas para 
a UE já vinham apresentando que-
das. De acordo com o Ministério da 
Agricultura, no ano passado, o Brasil 
exportou 201 mil toneladas para o 
bloco. Em 2007, chegou a exportar 
417 mil toneladas. Em valores, no 
ano passado, foram exportados US$ 
765 milhões em frango.

O embargo da UE ao frango brasi-
leiro deverá gerar, neste ano, perda 
de 30% sobre o total do produto 
exportado pelo Brasil para o bloco, 
que é composto por 28 países. A 
decisão de embargo terá impacto 
em 20 plantas exportadoras de 
nove empresas. O Brasil é o maior 
exportador de carne de frango do 
mundo. Ao longo de quatro décadas, 
o país embarcou mais de 60 milhões 
de toneladas de carne de frango, em 
mais de 2,4 milhões de contêineres 
para 203 países (ABr).
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Planejamento lança sistema 
para melhorar gestão pública
O Ministério do Planejamento apresentou ontem (15), em Brasília, um sistema gratuito para ajudar 
órgãos públicos na gestão de riscos, o chamado Ágatha

e fi m. Os processos têm como 
objetivo gerar resultados para 
a organização. O Ministério 
do Planejamento já mapeou 
14 processos essenciais, com 
destaque para a transferência 
voluntária de recursos, aposen-
tadoria e inscrição e ocupação 
da Secretaria de Patrimônio 
da União. 

Ao mapear a aposentadoria, 
o governo verifi cou, segundo o 
ministro, pagamentos indevi-
dos. “Isso apareceu de forma 
clara ao mapear processos e 
riscos envolvidos. Então, é 
muito importante que se adote 
isso de forma cada vez mais 
corriqueira e para todos os 
projetos envolvidos nos diver-
sos orgãos”, disse. O sistema 
Ágatha, que visa facilitar esse 
mapeamento, está disponivel 
para download gratuitamente 
em (https//softwarepublico.
gov.br/social/agatha).

decisão e para o gerenciamento 
e a manutenção dos riscos. As 
informações fornecidas pelo 
Ágatha são todas dentro dos 
padrões defi nidos por instân-
cias fiscalizadoras, como o 
Tribunal de Contas da União 
(TCU).

“Mais um passo para que 
nossos gestores possam olhar 

os riscos que são embutidos 
em cada projeto, possam se 
preparar para esses riscos e 
buscar soluções para os mes-
mos”, disse o ministro do Pla-
nejamento, Esteves Colnago. 
No sistema público, a gestão 
é dada por processos, ou seja, 
um conjunto ordenado de ati-
vidades de trabalho, com início 

Setor de serviços caiu
0,2% em março

aos transportes e correio (-0,8%) 
e de outros serviços (-0,4%). 
Fecharam com resultados posi-
tivos as atividades de serviços de 
informação e comunicação, que 
cresceram 2,3%, e os serviços 
prestados às famílias, com ex-
pansão de 2,1%. Já o agregado 
das atividades turísticas subiu 
2% em relação a fevereiro.

De acordo com o gerente da 
pesquisa mensal, Rodrigo Lobo, 
o volume de serviços, como 
um todo, fi cou 12,8% abaixo 
do pico da série histórica, 
registrado em novembro de 

2014, e apenas 0,8% acima do 
ponto mais baixo, que foi em 
março de 2017. “Desde que 
atingiu o ponto mais baixo da 
série, o setor de serviços tem 
apresentado uma sequência 
de resultados positivos e ne-
gativos, oscilando perto desse 
patamar mais baixo”, disse o 
gerente. Na comparação com 
o mesmo mês do ano anterior, 
o segmento de serviços pro-
fi ssionais, administrativos e 
complementares apresentou 
a 36ª taxa negativa, ao recuar 
2,6% (ABr).

As freiras católicas que vivem 
em clausura poderão ter acesso 
às redes sociais, mas “com sobrie-
dade e discrição”. A recomenda-
ção foi apresentada ontem (15), 
pelo arcebispo José Rodríguez 
Carballo, secretário da Congre-
gação para os Institutos da Vida 
Consagrada, e está na nova “Cors 
Orans”, que contém uma série de 
regras para conventos.

“Tais meios devem ser usados 
com sobriedade e discrição. 

Não somente em relação aos 
conteúdos, mas também quanto 
à quantidade de informações e o 
tipo de comunicação”, diz o docu-
mento. No entanto, “aquelas que 
escolhem a vida contemplativa 
devem viver em um ambiente 
separado do mundo e, por isso, 
os conventos devem respeitar 
determinadas características, e 
o ingresso de pessoas de fora ou 
a saída das freiras deve ser ex-
cepcional e autorizado” (ANSA).

Freiras de clausura poderão 
usar redes sociais
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Porque precisamos expandir 
a reciclagem do cobre na 

metalurgia brasileira

O cobre, um dos 

metais mais antigos 

e mais utilizados no 

Planeta, pode ser 100% 

reciclado, sucessivas 

vezes, operação que 

resulta em muito 

relevante economia de 

energia e símbolo de 

sustentabilidade

Os custos de mineração 
estão subindo à medida 
que a concentração 

desse elemento no minério se 
reduz e as necessidades de es-
cavações para suas extrações 
aumentam. Um forte planeja-
mento deve ser desenvolvido 
para que se intensifi que a reci-
clagem de produtos de cobre. 
Não há difi culdade tecnológica, 
pelo contrário as indústrias de 
transformação assim como os 
centros recicladores, tornam-
-se cada vez mais capazes 
nessas operações. 

Atualmente os mais diferen-
tes componentes, elétricos, 
eletrônicos, peças em cobre, 
latão, bronze e outras ligas 
são recicladas com enormes 
vantagens econômicas e am-
bientais. Segundo dados da 
Pro Cobre, das 24 milhões de 
toneladas de cobre utilizadas 
globalmente, somente cerca 
de 35% provém de material 
reciclado (Gloser, 2013). 

Ainda existe um imenso 
campo a ser explorado com 
ganhos para o meio ambiente, 
empresas e consumidor fi nal. 
A reciclagem do cobre ajuda 
a suprir a demanda anual do 
minério, preserva recursos 
naturais valiosos, economiza 
energia e reduz as emissões 
de CO2. Por mais que o cobre 
ainda seja um metal presente 
em reservas naturais, a reci-
clagem é fundamental para 
continuar garantindo sua 
disponibilidade.

Impactos da reciclagem 

na economia e 

produtividade das 

indústrias

A economia de energia e a 
preservação do meio ambiente 
são os principais fatores pelos 
quais a reciclagem é tão im-
portante. Mas é fundamental 
destacar que não existe ne-
nhuma perda de qualidade ou 
desempenho no material, o que 
difi cilmente acontece em ou-
tros processos de reciclagem. 

Na Europa, por exemplo, 
mais de 40% das necessidades 
de cobre são supridas pela 
reciclagem e não existe nenhu-
ma diferença entre o material 
reciclado e o metal obtido 
da mineradora. A indústria 
da reciclagem de cobre pode 
recuperar em sua totalidade o 
cobre utilizado, criando muito 
pouco ou nenhum lixo residual. 
A economia garantida nesse 
processo é de 85% em rela-
ção à extração. Outra enorme 
vantagem desse processo é 
evitar as despesas da fase de 
redução do minério a metal, 
que envolvem um alto consu-
mo de energia e transporte de 
grandes volumes. 

Por aqui ainda enfrentamos 
o obstáculo da comercialização 
de resíduos, o que torna ne-
cessário um trabalho intenso 
de regularização para essas 
operações com sucata. A ne-
cessidade de um novo modelo 
e expansão da reciclagem. 
Inovar nesse processo é fun-
damental para aumentar a vida 
útil do cobre, além de ampliar 
os rendimentos nos processos 
de reciclagem industrial. 

Se faz necessário o incentivo, 
tanto público, quanto das pró-
prias empresas, a inclusão da 
recuperação e reciclagem no 
processo produtivo das indús-
trias, para ampliar a produção 
com base em reciclagem, crian-
do condições mais seguras de 
trabalho e gerando redução 
de custos simples, como as de 
consumo de energia e de água. 

O investimento vai possibili-
tar também que as empresas, 
dando foco em reciclagem com 
o cobre, desenvolvam o pro-
cessamento de outros metais 
mais complexos e invistam em 
pesquisa e desenvolvimento.

É fundamental pensar em 
um novo modelo de indústria 
sustentável, ambiental e eco-
nomicamente, para que os 
recursos sejam aproveitados 
em benefício de todos. 

Como o cobre é um dos me-
tais mais utilizados no mundo, 
investir no seu processo de 
reciclagem é também garantir 
a manutenção do ecossistema, 
além de abrir caminho para ino-
vações e maneiras de pensar a 
indústria e, principalmente, a 
metalurgia no Brasil e em todo 
o mundo.

(*) - É CEO da Cecil e Elfer,
indústrias metalúrgicas

de cobre, latão e alumínio
(http://www.cecil.com.br/novo/pt/).

Miguel Angelo de Carvalho (*)

Justiça nega liminar 
a petistas que 
agrediram empresário 

São Paulo - O desembargador 
César Augusto Andrade de Cas-
tro, da 3ª Câmara de Direito Cri-
minal, negou liminar em pedido 
de habeas corpus do ex-vereador 
de Diadema, Manoel Eduardo 
Marinho, o “Maninho do PT”, e 
de seu fi lho Leandro Eduardo 
Marinho, acusados de tentativa de 
homicídio do empresário Carlos 
Alberto Bettoni, na noite de 5 de 
abril, em frente o Instituto Lula, 
na zona sul da capital paulista.

“Maninho do PT” e Leandro 
tiveram a prisão preventiva de-
cretada na sexta-feira, 11, pela 1ª 
Vara do Júri do Foto Central Cri-
minal. Ambos estão foragidos. “A 
decisão que decretou a prisão pre-
ventiva dos pacientes (acusados), 
em princípio, não revela qualquer 
irregularidade formal, tendo sido 
apresentadas as justifi cativas para 
a segregação cautelar, baseadas 
no caso concreto”, decidiu o 
desembargador César Augusto 
Andrade de Castro.

Na noite de 5 de abril, Bettoni 
foi agredido pelos petistas logo 
depois de o juiz federal Sérgio 
Moro ter decretado a prisão do 
ex-presidente Lula no âmbito da 
Operação Lava Jato. O empresá-
rio foi empurrado, bateu a cabeça 
na lateral de um caminhão e foi 
hospitalizado com traumatismo 
craniano (AE).

STJ nega continuidade 
a pedido de liberdade 
de Lula

O ministro Felix Fischer, relator da Lava 
Jato no Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
julgou prejudicado um habeas corpus que foi 
impetrado pela defesa do ex-presidente Lula 
um dia antes de sua prisão, no último dia 7 

de abril. A decisão foi divulgada ontem (15). 
Pouco depois de o pedido ter sido protocolado 
no STJ, no dia 6 de abril, o ministro negou 
liminar (decisão provisória) para impedir a 
prisão de Lula. Agora, Fischer suspendeu por 
completo a tramitação do habeas corpus por 
entender não existir mais a irregularidade 
que era apontada pela defesa.  

No habeas corpus, a defesa de Lula argu-

mentou que o ex-presidente não poderia ter 
sido preso antes de que a segunda instância 
tivesse concluído a análise de admissibilidade 
de um recurso especial contra a condena-
ção, o que até hoje não ocorreu. Na semana 
passada, no entanto, a Segunda Turma do 
Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, 
por unanimidade, não acolher o mesmo ar-
gumento, presente em um outro pedido feito 

pela defesa diretamente ao STF.
O teor da decisão de ontem de Fischer ain-

da não está disponível. Na prática, ao negar 
seguimento ao habeas corpus, o pedido fica 
impedido de ser analisado pela Quinta Turma 
do STJ, da qual fazem parte, além de Fischer, 
outros quatro ministros.  A defesa de Lula 
ainda pode recorrer para que o habeas corpus 
seja julgado pelo colegiado (ABr).

Foi publicada no Diário Ofi -
cial da União de ontem (15) a 
Lei 13.663/18, que inclui entre 
as atribuições das escolas a 
promoção da cultura da paz e 
medidas de conscientização, 
prevenção e combate a diver-
sos tipos de violência, como o 
bullying. A norma tem origem 
no projeto da deputada Keiko 
Ota (PSB-SP). 

O texto acrescenta dois 
incisos ao art. 12 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional, para determinar 
que todos os estabelecimentos 
de ensino terão como incum-
bência promover medidas de 
conscientização, de prevenção 
e de combate a todos os tipos 
de violência, “especialmente 
a intimidação sistemática 
(bullying)” e ainda estabelecer 
ações destinadas a “promover 
a cultura de paz nas escolas”. 

A relatora da proposta no 
Senado, senadora Simone 
Tebet (PMDB-MS), informou 
que dados do Diagnóstico 
Participativo das Violências 

O projeto é de autoria da 

deputada Keiko Ota.

Projeto que assegura os di-
reitos a identidade de gênero 
e a troca de nome e sexo nos 
documentos de identidade 
dos transexuais está na pauta 
da reunião da Comissão de 
Constituição e Justiça de hoje 
(16). A proposta é da senadora 
Marta Suplicy (PMDB-SP) e 
adota o princípio de que toda 
pessoa tem direito ao livre 
desenvolvimento de sua per-
sonalidade, de acordo com sua 
própria identidade de gênero, 
não importando seu sexo bio-
lógico, anatômico, morfológico, 
hormonal ou outro qualquer. 

Esse direito abrange a opção 
de ter a identidade, o nome e 
o sexo com o qual a pessoa 
se reconheça assinalados no 
registro civil e nos documentos 
de identidade, título de eleitor, 
passaporte ou qualquer outro.

A adequação documental 
deve ser tratada na esfera do 
juízo das Varas de Registros 
Públicos, por requisição apenas 
do próprio interessado, asse-
gurado o segredo de justiça ao 

A proposta da senadora Marta Suplicy adota o princípio de

que toda pessoa tem direito ao livre desenvolvimento

de sua personalidade.

Medeiros 
rejeita críticas 
à política 
econômica

Ao criticar o discurso da opo-
sição, o senador José Medeiros 
(Pode-MT) afirmou que os 
apoiadores do impeachment de 
Dilma Rousseff não são os res-
ponsáveis pela situação econô-
mica do Brasil. Ele ressalvou que 
as limitações de gastos públicos 
sob a presidência de Michel Te-
mer foram necessárias porque 
os governos do PT deixaram a 
economia “arrebentada” e as ad-
ministrações passadas gastaram 
sem defi nir prioridades.

José Medeiros lembrou a me-
lhora dos índices econômicos 
nos últimos dois anos e saudou 
a responsabilidade do Congres-
so, que aprovou a emenda do 
teto de gastos. Para o senador, a 
medida rompeu com a ideia de 
que o orçamento do país seria 
‘infi nito’. “O Brasil sempre fez 
isso, continuadamente gastan-
do. Isso tem impacto direto na 
saúde, na segurança, em todos 
os programas” (Ag.Senado).

O encontro ocorreu no STJ 
e contou também com a 
presença do presidente 

da Câmara dos Deputados, Ro-
drigo Maia. A LDO foi encami-
nhada para análise da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização (CMO) 
do Congresso.

“A presidente do STJ convi-
dou o presidente Rodrigo Maia 
e eu, além dos presidentes dos 
tribunais regionais, para con-
versar sobre a LDO e projetos 
que estão em andamento no 
Congresso Nacional. Tem a 
PEC 10/2017 para subir ou não 
recursos. Eu expliquei para 
ela que a proposta só pode ser 
analisada quando for levantada 
a questão da intervenção no Rio 
de Janeiro”, explicou Eunício.

A proposta estabelece um 
fi ltro de admissibilidade para 
os recursos especiais. Também 
conhecida como PEC da Rele-
vância, a proposta tem como 
objetivo reduzir o excessivo nú-
mero de recursos que chegam 
ao STJ e dar maior celeridade 
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A presidente do STJ e os presidentes da Câmara e do Senado, além dos presidentes dos tribunais 

regionais, conversaram sobre a LDO e projetos em andamento no Congresso.
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A Comissão de Direitos 
Humanos do Senado tem 
reunião marcada para hoje 
(16), com uma pauta voltada 
para os direitos da pessoa com 
defi ciência. Um dos projetos 
determina que as pesquisas 
feitas pelo IBGE, ou por ou-
tras instituições públicas de 
pesquisa, deverão gerar dados 
e informações sobre a aptidão 
para o trabalho das pessoas 
com defi ciência.

De iniciativa do senador 
Romário (Pode-RJ), o projeto 
objetiva facilitar o cumpri-
mento, pelas empresas, da 
legislação de cotas para pesso-
as com defi ciência. Segundo o 
autor, os empresários alegam 
não empregar deficientes 
habilitados porque eles não 
estavam disponíveis no mer-
cado de trabalho, e não por 
preconceito. Por isso, afi rma 
Romário, o problema a ser 
enfrentado é a coordenação 
entre os setores interessados. 
A pesquisa deverá informar 
onde estão as pessoas com 
defi ciência, qual a sua quali-
fi cação e o que precisam para 
serem empregadas.

O relator, senador Paulo 

Projeto determina que os órgãos de pesquisa do governo 

levantem informações sobre a aptidão de pessoas com 

defi ciência para o trabalho.
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Senado, Câmara e STJ conversam 
sobre propostas para o Judiciário

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, se reuniu ontem (15), com a presidente do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), Laurita Vaz, o corregedor Nacional de Justiça, João Otávio Noronha, e presidentes de 
tribunais regionais para tratar da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2019

à prestação jurisdicional. O 
texto modifi ca o artigo 105 
da Constituição Federal, que 
trata das competências do STJ, 
para que a admissão do recurso 
especial seja condicionada à de-
monstração de relevância das 
questões jurídicas discutidas 
pelo recorrente. 

Os requisitos para aferição da 
relevância da matéria recorrida 
deverão ser estabelecidos em 

lei ordinária, de acordo com a 
PEC. O texto está na Comissão 
de Constituição e Justiça do 
Senado. “Há uma preocupa-
ção muito grande em relação 
a essa questão de aumento de 
recursos”, disse Eunício, que 
também falou também sobre 
o projeto que cria o Sistema 
Único de Segurança Pública e a 
Política Nacional de Segurança 
Pública e Defesa Social.

“Se for votado na Comissão 
hoje (16), vou levar de ofício 
para o Plenário do Senado 
porque esta é uma matéria ex-
tremamente importante, pois 
integra as inteligências de todos 
os organismos brasileiros no 
combate à violência. Nós temos 
uma preocupação fundamental 
com a segurança pública que 
afl ige os brasileiros”, anunciou 
(Ag.Senado).

Direitos da pessoa com defi ciência 
dominam pauta em Comissão

Paim (PT-RS), é favorável à 
matéria, que é “repleta de mé-
ritos”. O senador, no entanto, 
apresentou ajustes ao texto 
para evitar questionamentos 
jurídicos ao projeto — que 
tramita em caráter terminati-
vo. Se aprovado na CDH e não 
houver recurso para o Plenário, 
o projeto seguirá direto para a 
análise da Câmara. 

Outra proposta na pauta é 
o projeto que determina que 
os centros de compras, como 
shopping centers, que têm 

área de lazer infantil dispo-
nibilizem pelo menos 5% dos 
brinquedos com condições de 
acessibilidade para crianças 
com defi ciência. Do ex-sena-
dor Vital do Rêgo, a proposta 
tem voto favorável da relatora, 
senadora Regina Sousa (PT-
-PI). A comissão ainda deve 
analisar o projeto que trata da 
obrigação de supermercados 
e aeroportos ofertarem carri-
nhos de compras adaptados 
para o transporte de crianças 
com defi ciência (Ag.Senado).

Direito de transexuais à troca de 
nome e sexo em documento

processo. A petição será acom-
panhada de laudo que ateste a 
discordância de identidade de 
gênero, emitido por profi ssional 
de qualquer área médica, da 
psicologia ou da psiquiatria.

Não poderá ser exigido que 
a pessoa tenha feito cirurgia 
de redesignação sexual (mu-
dança de sexo) para requerer 

nova documentação. Porém, o 
interessado que já tiver feito 
o procedimento fi cará dispen-
sado de apresentar os laudos 
atestando a discordância de 
gênero. Como a decisão será 
terminativa, se aprovado, o 
projeto seguirá diretamente 
para análise na Câmara dos 
Deputados (Ag.Senado).

Entra em vigor lei de 
combate ao

bullying nas escolas

nas Escolas, feito em 2016 pela 
Faculdade Latino-Americana 
de Ciências Sociais em parceria 
com o Ministério da Educação, 
apontam que 69,7% dos jovens 
afi rmam terem visto algum tipo 
de agressão dentro da escola, 
seja verbal, física, discrimina-
ção, bullying, furto, roubo ou 
ameaças (Ag.Câmara).
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BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
Autônoma está gozando do benefício previdenciário, e pretende con-
tinuar recolhendo para o INSS, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

JOVEM APRENDIZ PODE SER REGISTRADO COMO ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO? 

Nos casos de contratação de aprendiz, não será recomendado usar a titu-
lação de cargos de profissionais efetivos, como no caso em questão (assis-
tente administrativo). Assim, recomenda-se usar “ aprendiz administrativo” 
ou “aprendiz - assistente administrativo” enquanto durar a aprendizagem.

DECLARAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO
Declaração de comparecimento na escola de filho menor, a empresa 
deve abonar as horas do funcionário? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATADA POR PRAZO DETERMINADO
Funcionária foi contratada por prazo determinado, entretanto informou 
que está gravida. Poderá ser demitida no termino do contrato, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO PROCEDER EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS 
COM REEMBOLSO DE CUSTAS PARA ACADEMIA, TERÃO INCIDÊNCIAS 
DE IMPOSTOS? 

Entendemos que o reembolso de academia é considerado salário, conse-
quentemente terá incidência de INSS e FGTS, uma vez que em legislação 
não há previsão legal que isente este pagamento de incidências.

FÉRIAS APÓS A LICENÇA MATERNIDADE
Funcionária está de licença maternidade e possui direito a férias, pode 
ser concedida em seguida ao término da licença, existe impedimento 
legal? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

Leilões

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 05/06/2018  - 10:05h  -  2º LEILÃO: 07/06/2018  - 10:05h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: 
dia 05/06/2018, às 10:05 horas, e 2º Leilão dia 07/06/2018, às 10:05 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, 
São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: FABRIZIO RODRIGUES SAMPAIO DE SALES

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

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 
644.045,93 (Seiscentos e quarenta e quatro mil, quarenta e cinco reais e noventa e três centavos) 2º leilão: R$ 527.275,39 (Quinhentos e vinte 
e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 12/06/2018  - 10:05h  -  2º LEILÃO: 14/06/2018  - 10:05h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 12/06/2018, às 10:05 horas, e 2º Leilão dia 14/06/2018, às 10:05 horas. 
LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: HELMANN GURGEL, 

 
MARIA DO SOCORRO BARROS ALMEIDA GURGEL,  CREDOR 
FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 
1º leilão: R$ 1.767.238,35 (Um milhão, setecentos e sessenta e sete mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos) 2º leilão: R$ 877.355,63 
(Oitocentos e setenta e sete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

da lei. DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

  da 

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0009165-41.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Regina de Oliveira
Marques, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) DANIELA STAPF, Brasileiro, RG 35072094-0, CPF
223.482.978-09, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, CNPJ - 43.371.723/0001-00. Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua
Intimação por Edital,  para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague a quantia de R$ 6.421,70, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10%
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de abril de 2018.                (16 e 17)

Edital de Citação e Intimação. Prazo de 60 dias. Processo Nº  0131332-04.2011.8.26.0100. O Dr.
Helmer Augusto Toqueton Amaral, Juiz de Direito da 8º Vara Cível do Foro Central/SP, na forma da
lei, etc. Faz saber a ALOHA EDITORIAL LTDA, sociedade empresária com sede na Rua Macedônia
nº 10 – Vila Nina – 02834-010 – São Paulo – SP, inscrita no CNPJ/MF Nº 01.691.001/0001-92,
Márcio Masculino Alves, brasileiro, empresário, inscrito no CNPJ Nº 107.446.728-05, atualmente
em lugar incerto e não sabido, e a Renata Weber Neiva, brasileira, empresária, inscrita no CPF sob
nº 063.415.158-47, atualmente em lugar incerto e não sabido que ação de Execução de Título
Extrajudicial foi proposta por Credit Brasil Fomento Mercantil S/A. Estando os executados em lugar
ignorado, expede-se o edital para que em 03 dias, paguem o débito atualizado, podendo, no prazo de
15 dias, opor embargos, sendo que, esse prazo, reconhecendo o crédito do exequente, poderá
comprovar o depósito de 30%. Incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até seis
parcelas mensais corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir os 20 supra, ficando
advertida de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e
publicado na forma da lei. SP, 23/11/2014.                                                                                   (16 e 17)

Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A.
C.N.PJ. n° 08.279.191/0001-84 - N.I.R.E.: 35.300.334.311

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 30/11/2017, às 9:00 horas, sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Presidente: Sr. Francisco Javier Valenzuela 
Cornejo; Secretário: Sr. Marcelo Luis Santilli. Resumo das Deliberações: A AGE, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, (a) aprovou 
a alteração do endereço da sede social da Companhia, de modo que essa passe a localizar-se na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporte Towers, CEP 04543-907; 
(b) aprovou, dada a deliberação acerca da alteração do endereço da sede social da Companhia, a nova redação do artigo 2º do Estatuto Social, a 
qual passa a ser alterado; (c) aprovou a destituição do Sr. Olivier Antoine Calandreau, Passaporte n° 11DD33154, CPF nº 236.835.298-81,  do cargo 
de membro titular do Conselho de Administração da Companhia; (d) elegeu, em substituição ao conselheiro ora destituído, o Sr. Baptiste Paul Bernard 
Touchard, Passaporte n° 14AF22359, em processo de obtenção de sua inscrição no CPF, para o cargo de membro efetivo do Conselho de 
Administração da Companhia, com mandato que estender-se-á até 30/03/2018, coincidindo, assim, com o término dos mandatos dos demais
integrantes do Conselho de Administração da Companhia; e (e) deliberou pela publicação desta Ata de AGE na forma de extrato. Formalizada tal 
declaração, o Sr. Baptiste Paul Bernard Touchard tomou posse no cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, conforme 
o anexo Termo de Posse. Nada mais. Francisco Javier Valenzuela Cornejo - Presidente da Mesa (representado por seu procurador Emmanuel 
Pelege); Marcelo Luis Santilli - Secretário. Acionistas Presentes: BNP Paribas Cardif S/A - Emmanuel Pelege - Procurador; Cardif Assurances 
Risques Divers S/A - Emmanuel Pelege - Procurador; Membro Efetivo do Conselho de Administração: Baptiste Paul Bernard Touchard
(representado por seu procurador Emmanuel Pelege). JUCESP nº 181.558/18-0 em 13/04/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
C.N.P.J. nº 03.546.261/0001-08 - N.I.R.E.: 35.300.175.051

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: 30/11/2017, às 14:30h. Na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Sr. Francisco Javier Valenzuela 
Cornejo, Presidente da Mesa; e Sr. Marcelo Luis Santilli, Secretário. Resumo das Deliberações: O Conselho de Administração,
por unanimidade de votos e sem qualquer objeção, (a) aprovou a destituição do Sr. Adriano Carlos Vieira Romano, RG nº 20.108.120 SSP/SP, 
CPF nº 132.505.848-35, do cargo estatutário de Diretor Presidente da Companhia, agradecendo-o pelos excelentes serviços prestados à Companhia;
(b) aprovou a destituição do Sr. Emmanuel Pelege, RNE nº V307816-J, CPF nº 227.256.918-85, do cargo estatutário de Diretor Técnico da 
Companhia; (c) aprovou a destituição do Sr. Ricardo da Cruz Barreto, RG nº 11.406.338-2 SSP/SP, CPF nº 134.827.478-65, do cargo estatutário
de Diretor sem designação específica da Companhia; (d) elegeu o Sr. Emmanuel Pelege, para o cargo estatutário de Diretor Presidente da 
Companhia, com mandato que estender-se-á até 30/03/2018; (e) elegeu o Sr. Ricardo da Cruz Barreto, acima qualificado, para o cargo
estatutário de Diretor Técnico da Companhia, com mandato que estender-se-á até 30/03/2018; (f) consignou que, em decorrência das
deliberações acima, a Diretoria da Companhia fica assim composta: (f.1) Sr. Emmanuel Pelege, ocupando o cargo de Diretor Presidente; e 
(f.2) Sr. Ricardo da Cruz Barreto, ocupando o cargo de Diretor Técnico, sendo que os respectivos mandatos estender-se-ão até 30/03/2018; 
(g) indicou o Sr. Emmanuel Pelege, Diretor Presidente da Companhia; (g.1) como o responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613,
de 3/03/1998 (alterada pela Lei nº 12.683, de 9/07/2012), na Circular SUSEP nº 445, de 2/07/2012 e nas demais regulamentações 
complementares aplicáveis; (g.2) como responsável, nos termos da Circular SUSEP nº 249, de 20/02/2004, pelos controles internos;
e (g.3) como responsável, nos termos da Circular SUSEP nº 344, de 21/07/2007, pelos controles internos específicos para a prevenção contra
fraudes; (h) indicou o Sr. Ricardo da Cruz Barreto, Diretor Técnico da Companhia; (h.1) como responsável pelo cumprimento das obrigações
da Resolução CNSP nº 143, de 27/12/2005; (h.2) como responsável técnico, nos termos da Resolução CNSP nº 321, de 15/07/2015, 
e do artigo 1º, inciso II, da Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003; (h.3) como responsável administrativo-financeiro, conforme previsto no artigo 
1º, inciso III, da Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003; (h.4) como responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas 
e procedimentos de contabilidade e auditoria independente previstos na regulamentação em vigor, conforme o disposto na Resolução CNSP 
nº 321, de 15/07/2015; (h.5) como responsável pelas relações com a SUSEP, nos termos do artigo 1º, inciso I, da Circular SUSEP nº 234, 
de 28/08/2003; (h.6) como responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguro e dos serviços por esses prestados,
nos termos do artigo 16, da Resolução CNSP nº 297, de 25/10/2013; e (h.7) como responsável pela contratação de correspondentes de
microsseguro e pelos serviços por eles prestados; e (i) aprovou o encerramento da filial da Companhia localizada na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 1.052, 7º andar, conjuntos 71 e 72, Itaim Bibi, CEP 04534-014. Nada mais. Francisco Javier
Valenzuela Cornejo - Presidente (representado pelo procurador Emmanuel Pelege); Marcelo Luis Santilli - Secretário. Emmanuel Pelege -
Diretor Presidente; Ricardo da Cruz Barreto - Diretor Técnico. Conselheiros: Francisco Javier Valenzuela Cornejo (representado pelo 
procurador Emmanuel Pelege); Baptiste Paul Bernard Touchard (representado pelo procurador Emmanuel Pelege); Roberto Martin de Souza 
Rubim. JUCESP nº 182.352/18-3 em 13/04/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ECOLIFE VILA MARIA Empreendimentos Imobiliários Ltda. - CNPJ/MF nº 08.856.694/0001-75 - NIRE 
35.224.169.903 - Extrato da Ata de Reunião de Sócios - Com sede na Cidade de São Paulo, SP, na Rua 
Gomes de Carvalho, 1581, 1º andar, conjunto 109, Vila Olímpia, CEP 04547-006, com seu Contrato Social 
devidamente arquivado perante a JUCESP sob o NIRE 35.224.169.903, vem a público divulgar que, em 
14/05/2018, foi aprovada por unanimidade dos sócios, com fundamento nos artigos 1.082, II, e 1.084 do 
Código Civil Brasileiro, a redução parcial do capital social em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com o 
cancelamento de 200.000 (duzentas mil) quotas e restituição proporcional de capital aos sócios.

São Paulo, 14 de Maio de 2018. EMILIO DELLA TOGNA NETO, Diretor

ECOWAY MAPENDI Empreendimentos Imobiliários Ltda. - CNPJ/MF nº 08.421.686/0001-04 -  
NIRE 35.222.816.367 - Extrato da Ata de Reunião de Sócios - Com sede na Cidade de São Paulo, SP, na Rua 
Gomes de Carvalho, 1581, 1º andar, conjunto 109, Vila Olímpia, CEP 04547-006, com seu Contrato Social 
devidamente arquivado perante a JUCESP sob o NIRE 35.222.816.367, vem a público divulgar que, em 
14/05/2018, foi aprovada por unanimidade dos sócios, com fundamento nos artigos 1.082, II, e 1.084 do Código 
Civil Brasileiro, a redução parcial do capital social em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), com o 
cancelamento de 350.000 (trezentas e cinquenta mil) quotas e restituição proporcional de capital aos sócios. 

São Paulo, 14 de Maio de 2018. EMILIO DELLA TOGNA NETO, Diretor

Balanço Patrimonial e Relatório da Administração - (Em Milhares de Reais)

Avante S/A Empreendimentos e Participações
CNPJ 16.822.157/0001-32

Demonstrações Financeiras (Em Milhares de Reais)

Ativo    2.016    2.015
Circulante    2.498    2.560
 Disponível 2 64
 Estoque 2.496 2.496
Realizável a Longo Prazo       394       354
 Depósitos e Cauções 394 354
Permanente       105       105
 Investimentos/Participações 14 14
 Imobilizado Operacional 91 91
Total do Ativo 2.997 3.019

Passivo     2.016    2.015
Circulante     1.427    1.481
 Obrigações de Funcionamento 554 554
 Obrigações com Acionistas 873 927
Exigível a Longo Prazo          30        19
 Obrigações Tributarias 30 19
Patrimônio Líquido     1.540    1.519
 Capital Realizado 1.400 1.400
Reserva Legal 140 119
Total do Passivo 2.997 3.019

Demonstrações de Resultados dos Exercícios
Findos em 31 de Dezembro  de     2.016    2.015
Receita Bruta       734      877
Deduções da Receita Bruta (43) (43)
Receita Líquida       690      834
Encargos Operacionais (139) (168)
Resultado Líquido Antes I.R.       552      666
 Lucro Líquido por Mil/Ações (R$) 0,394 0,476

Demonstração das Mutações  do Patrimônio Líquido
Capital Reserva Resultado Patrimônio

Discriminação  Social      Legal Acumulado      Líquido
- Em 1º Janeiro de 2014 1.400 356 0 1.756
- Resultado Exercício – (237) 666 429
- Proposta Distribuição de
    Dividendos – – (666) (666)
- Em 31 de Dezembro de 2015 1.400 119 0 1.519
- Resultado Exercício – – 552 552
- Proposta Distribuição de
    Dividendos – 21 (531) (531)
- Em 31 de Outubro de 2016 1.400 140 0 1.540

Demonstração Origens e Aplicações de Recursos dos Exercercios
Findos em 31 de Dezembro de      2.016     2.015
Origens        563       322
 Resultado do Exercício 552 666
 Aumento/Redução Exigivel Longo Prazo 11 (344)
Aplicações      (571)     (868)
 Dividendos Proposto e Distribuídos 531 666
 Redução Realizavel Longo Prazo 40 1
 Aquisição Ativo 0 201
Aumentos Capital Circulante Líquido         (8)    (546)

Notas Explicativas
As demonstrações contábeis foram elaboradas conforme dispositivos
contidos na Lei 6.404/1976 em consonância com os princípios contábeis
geralmente aceitos. Proposta a distribuição da totalidade do lucro líquido.
O capital social subscrito é totalmente integralizado e composto de
1.400.000 ações ordinárias nominativas,  sem valor nominal.

São Paulo, 28 de Abril de 2.017.
Andréa Rinzler - Diretor Presidente - CPF 013.014.178-07

Walter Dias - TC CRC-PR 009557/O-7 - CPF 003.311.809-44

Balanço Patrimonial e Relatório da Administração - (Em Milhares de Reais)

Avante S/A Empreendimentos e Participações
CNPJ 16.822.157/0001-32

Demonstrações Financeiras (Em Milhares de Reais)

Ativo    2.017    2.016
Circulante    2.552    2.498
 Disponível 4 2
 Outros Créditos 52 0
 Estoque 2.496 2.496
Realizável a Longo Prazo       547       394
 Depósitos e Cauções 547 394
Ativos Fiscais Diferidos    2.204          –
 Direitos Creditórios e Fiscais 2.204 –
Permanente       105       105
 Investimentos/Participações 14 14
 Imobilizado Operacional 91 91
Total do Ativo 5.408 2.997

Passivo     2.017   2.016
Circulante     1.494   1.427
 Obrigações Tribuitarias  36 0
 Obrigações de Funcionamento 553 554
 Obrigações com Acionistas 905 873
Exigível a Longo Prazo     2.374        30
 Obrigações Tributarias 2.374  30
Patrimônio Líquido     1.540    1.540
 Capital Realizado 1.400 1.400
 Reservas de Capital 140 140
Total do Passivo 5.408 2.997

Demonstrações de Resultados dos Exercícios
Findos em 31 de Dezembro  de      2017    2.016
Receita Bruta    1.185      734
Deduções da Receita Bruta (78) (43)
Receita Líquida    1.107      691
Encargos Operacionais (208) (139)
Resultado Líquido Antes I.R.       899      552
Lucro Líquido por Mil/Ações (R$) 0,642 0,394

Demonstração das Mutações  do Patrimônio Líquido
Capital Reserva Resultado Patrimônio

Discriminação  Social     Legal Acumulado      Líquido
-Em 1º Janeiro de 2016 1.400 119 – 1.519
-Resultado Exercício – – 552 552
-Proposta Distribuição de Dividendos – 21 (531) (531)
-Em 31 de Dezembro de 2016 1.400 140 0 1.540
-Resultado Exercício – – 899 899
-Proposta Distribuição de Dividendos – – (899) (899)
-Em 31 de Outubro de 2017 1.400 140 0 1.540

São Paulo, 20 de Abril de 2.018.
Andréa Rinzler - Diretor Presidente - CPF 013.014.178-07

Walter Dias - TC CRC-PR 009557/O-7 - CPF 003.311.809-44

Demonstração Origens e Aplicações de Recursos dos Exercercios
Findos em 31 de Dezembro de      2.017    2.016
Origens      3.243       563
 Resultado do Exercício 899 552
 Aumento/Redução Exigivel Longo Prazo 2.344 11
Aplicações    (3.256)     (571)
 Dividendos Proposto e Distribuídos 899 531
 Aumento/Redução Realizavel Longo Prazo 2.357 40
Aumentos Capital Circulante Líquido         (13)        (8)

Notas Explicativas
As demonstrações contábeis foram elaboradas conforme dispositivos
contidos na Lei 6.404/1976 em consonância com os princípios contábeis
geralmente aceitos. Proposta a distribuição da totalidade do lucro líquido.
O capital social subscrito é totalmente integralizado e composto de
1.400.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Cardofibra Indústria e Comércio de Fibras Ltda., torna público que requereu à Secretaria
Municipal do Verde e do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação, para a
atividade de fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico, localizada à Rua Olho
D’água Borges, 2016 - Vila Silvia - Município de São Paulo. 

Com o objetivo de infor-
mar sobre os benefícios 
e a importância do uso 

de fertilizantes para garantir 
a produção de alimentos mais 
saudáveis e suprir a demanda, 
um grupo de cientistas, re-
presentantes de associações, 
sindicatos e da indústria de 
fertilizantes perceberam a ne-
cessidade de fazer um trabalho 
educativo e esclarecedor ao 
público leigo brasileiro. Assim 
surgiu a iniciativa Nutrientes 
para a Vida (NPV).

 
Dados oficiais apontam que o Brasil é o 3º maior produtor 

agrícola e 9º maior detentor de florestas plantadas do mundo. 
Com 72,2 milhões de hectares plantados com culturas anuais 
e perenes e 172 milhões de hectares com pastagem, é também 
o 4º maior mercado de fertilizantes do mundo; somente em 
2017 foram consumidos cerca de 34,4 milhões de toneladas. 
Entretanto, apesar dos benefícios e resultados na produção 
agropecuária, os consumidores e o público em geral desconhe-
cem a importância dos fertilizantes para o Brasil.

 
Nos últimos 40 anos, a produção de grãos aumentou 408%, 

com um aumento de área de apenas 63%. Como consequência, 
houve um crescimento na produtividade de 211%. Neste mesmo 
período, o aumento no consumo de fertilizantes foi de 385%. 
Isso permite relacionar o melhor rendimento das culturas de 
grãos ao uso de adubos. Sem sua utilização, haveria necessi-
dade de derrubar 129 milhões de hectares para obter a mesma 
quantidade de grãos. 

 
Assim, pode-se deduzir que o uso de fertilizantes é o caminho 

para o aumento da produtividade das culturas e a preservação 
de nossas florestas. Para entender a importância e a necessi-
dade de o solo ser bem cuidado, faremos uma comparação com 
a pele. Quando falamos em pele, pensamos imediatamente em 
seres humanos. Maior órgão do nosso corpo, a pele necessita de 
cuidados rotineiros para torná-la mais saudável, bonita e, assim, 
protegê-la da ação do tempo e evitar doenças. É ela, também, 
que colabora com outros órgãos para controlar a temperatura 
corporal, papel fundamental para a nossa sobrevivência.

A pele da terra e a vida
Tanto quanto a epiderme humana, o solo necessita de cuidados para se manter saudável

Mas, e se pensarmos na camada arável do solo como uma 
pele que recobre a Terra, com o diâmetro de 12.742 km, ou 
seja, 12.742.000 metros ou 1.274.200.000 cm? Dentro desse 
escopo, considerando os 30 cm superficiais como “a fina pele 
do planeta”, que requer cuidados para se manter saudável e 
produtiva, quais seriam os tratamentos necessários para que 
o solo se mantenha ativo e fértil? Fazendo um paralelo, quais 
seriam os cremes, hidratantes e protetor solar do solo para 
repor as perdas de nutrientes necessários para a produção de 
alimentos?

 
A camada arável, que tem entre 20 e 30 cm de profundidade, 

é a pele da Terra, parte do solo onde o sistema radicular das 
plantas se desenvolve e absorve água e os nutrientes quando 
disponíveis. É nesta camada em que são aplicados os fertilizantes, 
que irão repor os nutrientes perdidos pela erosão e pela chuva, 
que percola no solo, ou aqueles que são exportados com os 
alimentos colhidos. Quando pensamos na profundidade de um 
solo, logo verificamos que sua parte arável é uma fina camada 
sobre a Terra, que pode parecer insignificante para nutrir uma 
planta, mas não é. 

 
Esta pequena parcela do solo é onde está concentrada a 

maioria dos nutrientes que fazem um vegetal se desenvolver 
e produzir alimentos. A perda desta camada significa redução 
da fertilidade do solo e, consequentemente, da produtividade, 
causando a falta de alimentos e o caos da fome. Assim como 
a pele em relação ao corpo, maior órgão que temos, apesar de 
ainda ser pequeno em comparação ao todo, mas fundamental 
para a nossa sobrevivência, a camada arável do solo, apesar de 
muito fina, é quem nutre toda a vida terrestre.  

 
Por isso, quem entende de cultivo, agricultura, plantas e 

alimentos define essa camada superficial como “a fina pele do 
planeta”. Como a nossa pele, essa camada necessita de muitos 
cuidados, sendo o principal a correta adubação, com nutrientes 
na dose, época e local certos e sempre aplicando a fonte cor-
reta. A adubação balanceada permite a produção de alimentos 
saborosos e nutritivos, garantindo a segurança alimentar e 
nutricional da população. Por isso, é necessário que todos 
saibam a importância de manter o solo saudável, produtivo e 
pronto para o cultivo.  

O solo é a pátria, cultivá-lo e conservá-lo é engrandecê-la e 
garantir a sustentabilidade e a vida.
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Especial
Fotos: Divulgação

Um levantamento realizado pelo 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL), feito 
apenas com consumidores que se 
preparam para a aposentadoria, 
revela que ter dinheiro para cuidar 
da saúde é o que mais motiva a 
formação desse tipo de reserva 
fi nanceira, citado por 84% dos 
entrevistados

De forma geral, entre os que se organizam para a ter-
ceira idade, 85% disseram assumir essa tarefa como 
prioridade em suas vidas. A pesquisa ainda revela que 

praticamente todos (96%) os entrevistados acreditam que 
o brasileiro deveria se organizar para a chegada da terceira 
idade e, desses, mais de um terço (36%) concorda que as 
pessoas deveriam pensar em formas alternativas de renda 
para não depender exclusivamente da Previdência Social. 

Para outros 35%, é importante se preparar na juventude 
para não depender de terceiros no futuro, enquanto 20% 
pensam que é importante se preparar para a aposentadoria 
porque as pessoas precisam manter o mesmo padrão de vida 
da época em que trabalhavam. Indagados se concordavam 
com uma série de afi rmativas, 74% disseram ter o receio 
de passar difi culdades fi nanceiras na aposentadoria e 71% 
temem ter de trabalhar mesmo com a idade avançada para 
garantir o próprio sustento. 

No geral, 87% juntam dinheiro com medo de chegarem 
a essa fase da vida sem o conforto desejado. “A busca por 

segurança é o que leva esses consumidores a agirem de 
forma prática e disciplinada na construção de uma reser-
va fi nanceira, que servirá de amparo para momentos de 
difi culdades muito comuns nessa fase da vida”, explica o 
educador fi nanceiro do portal ‘Meu Bolso Feliz’, José Vignoli.

Cuidar da saúde é principal 
motivação dos que se 

planejam para aposentadoria

Na avaliação dos entrevistados, as empresas também de-
veriam assumir papel de destaque na preparação da aposen-
tadoria dos cidadãos. Segundo a pesquisa, 78% concordam 
que as empresas empregadoras deveriam disponibilizar 

aos seus funcionários um 
plano de aposentadoria com-
plementar descontado da 
folha de pagamento, contra 
apenas 21% que discordam 
dessa ideia. 

No mesmo sentido, 65% 
concordam que a previdên-
cia privada é o jeito mais 
garantido de guardar di-
nheiro para a aposentado-
ria e 90% concordam que 
os órgãos governamentais 
deveriam orientar a popu-
lação sobre os melhores 
planos para quem planeja 
se aposentar. Em média, 
os entrevistados têm a 
expectativa de viver até 
os 85 anos de idade.

“A expectativa de vida do 
brasileiro tem aumentado e o país está envelhecendo 
cada vez mais. A pressão sobre o sistema previdenciá-
rio já é considerável e tende a aumentar nos próximos 
anos, o que signifi ca que não há garantias de que o INSS 
seja capaz de absorver a demanda crescente por apo-

sentadorias”, afi rma a economista-chefe do SPC Brasil, 
Marcela Kawauti. 

Os entrevistados também acreditam que preparar-se para 
a aposentadoria deveria ser tema central de conversa den-
tro da família e no ambiente escolar. Para 95% das pessoas 
consultadas, a formação de reserva para essa fase da vida 
deve ser tratada com os jovens, enquanto 81% acreditam 
que o tema deveria fazer parte do conteúdo obrigatório no 
currículo escolar e de universidades.

Sobre as mudanças nas regras da aposentadoria, os con-
sumidores entrevistados mostram-se divididos. Enquanto 
49% concordam que o caminho para a sustentabilidade do 
sistema de previdência no país seja a reforma da previdên-
cia, outros 51% discordam da necessidade de mudanças. 
No mesmo sentido, 48% disseram que preferem mudar as 
regras atuais da previdência a ter de pagar mais impostos 
para sustentar os benefícios, opinião da qual 51% não 
concordam.

“A reforma da previdência é um tema polêmico, mas que 
deve ser discutido. Quanto mais o país demorar a enfrentar 
a realidade do défi cit do orçamento, mais difícil será cobrir 
o rombo que separa a despesa da arrecadação, pois enquan-
to a população envelhece, haverá menos pessoas ativas 
contribuindo para o sistema previdenciário. A mudança 
do perfi l demográfi co brasileiro e o orçamento defi citário 
público já infl uenciam a opinião pública de que o Brasil 
terá de fazer mudanças profundas”, afi rma a economista, 
Marcela Kawauti.

Mas mesmo entre os brasileiros que possuem algum tipo 
de planejamento para a aposentadoria, há comportamentos 
que difi cultam o hábito de poupar. Em cada dez pessoas 
que possuem uma reserva para essa fi nalidade, quatro 
(43%) concordam que não conseguem se organizar fi nan-
ceiramente com a disciplina necessária, mesmo sabendo 
de sua importância. 

Além disso, 46% concordam que preferem aproveitar 
o dia de hoje a guardar dinheiro para a aposentadoria. 
Assim, 52% dos entrevistados só aplicam dinheiro quando 
há sobras no orçamento e 48% deixam, em algumas opor-
tunidades, de guardar a quantia destinada a aposentadoria 
para realizar compras.

O estudo mostra que ferramentas tecnológicas que faci-
litam o acesso à informação e aos cálculos podem ajudar 
no cumprimento das metas. Nove em cada dez (89%) 
entrevistados são favoráveis a utilização de aplicativos 
para gerenciar e otimizar de forma automática os recursos 
fi nanceiros para a aposentadoria. 

“O fato de essas pessoas contarem com algum pla-
nejamento para a terceira idade não significa que não 
lidam com desafios e obstáculos. Nesse caso, mecanis-
mos automáticos podem ajudar o consumidor a tomar 
decisões, otimizar suas escolhas e driblar a falta de 
disciplina quando se trata da formação de reserva para 
a aposentadoria”, explica a economista Marcela Kawauti 
(SPC/CNDL).

65% concordam que a previdência privada é o jeito mais garantido de guardar 
dinheiro para a aposentadoria e 90% concordam que os órgãos governamentais 

deveriam orientar a população sobre os melhores planos
para quem planeja se aposentar.

Para outros 35%, é importante se preparar na juventude para não depender de terceiros no futuro, enquanto 20% 
pensam que é importante se preparar para a aposentadoria porque as pessoas precisam

manter o mesmo padrão de vida da época em que trabalhavam.



São Paulo, quarta-feira, 16 de maio 2018

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br

Página 7

A Telepresença
dez anos depois!

Pense rápido: o que 

mudou em sua vida nos 

últimos 10 anos? Para 

a Telepresença, este 

foi o tempo sufi ciente 

para uma série de 

transformações

A principal delas é que, 
agora, você não precisa 
mais fi car preso naquele 

velho clichê de que as reuniões 
por videoconferência são boas 
(apenas) porque reduzem os 
custos com viagens. A Tele-
presença vai muito além disso. 

De 2008 para cá, por exem-
plo, muitas novidades da indús-
tria chegaram para aprimorar 
o conceito de reunião a distân-
cia, valorizando a performance 
e a experiência das salas de 
reunião por videoconferência. 
Somado a isso, a qualidade do 
link evoluiu também - mesmo 
que a nossa conexão ainda 
esteja longe do ideal.

Os dois pontos acima, juntos, 
fi zeram com que as salas de 
videoconferência sejam muito 
mais estáveis do que no passa-
do, quando era comum que as 
imagens e o áudio travassem no 
meio de uma reunião. Agora, 
tudo pode ser feito com alta 
defi nição. 

E se alguma falha acontecer, 
não será preciso arrancar os 
fi os do modem ou refazer a in-
fraestrutura: às vezes, somente 
a análise da confi guração da 
rede pode ser o suficiente 
para criar uma experiência 
realmente prática, imersiva 
e efi ciente para o trabalho 
remoto. 

O avanço da tecnologia tem 
incluído novos recursos às 
videoconferências, com com-
partilhamento de conteúdo, 
colaboração interativa e gestão 
de segurança embarcada na 
maioria das soluções. 

Além do mais, é sempre 
importante dizer que alguns 
equipamentos, inclusive, se-
quer precisam de uma grande 
banda de internet instalada, 
fato que diminui os custos e 
melhora todo o desempenho 
da operação de uma empresa.

A transformação vivida pela 
Telepresença vai ao encontro 
da própria mudança no com-
portamento dos usuários: 
pesquisas mais recentes do 
Google, por exemplo, mostram 
que 86% dos brasileiros co-

nectados consomem conteúdo 
audiovisual na internet diaria-
mente. No ano passado, 70% de 
todo o tráfego de dados global 
foi gerado a partir de vídeos.

Este novo cenário, em que o 
grande fl uxo de informações na 
rede está mudando, também 
afeta as empresas. Primeiro 
porque, cada vez mais, os 
millennials tomarão seu papel 
dentro das organizações, di-
fundindo o uso de informações 
em vídeo. E eles precisarão de 
soluções aprimoradas para fa-
zer essa comunicação de forma 
mais assertiva e efi ciente – e 
nisto a Telepresença agrega 
valor, por essência.

Outra questão é que as em-
presas (e seus usuários) terão 
de investir em segurança da 
informação - e a Telepresença 
Corporativa é um caminho. 
Afi nal, ao contrário de soluções 
gratuitas e softwares de cha-
mada de vídeo os equipamen-
tos de Telepresença possuem 
ferramentas específi cas, como 
criptografi a de ponta a ponta, 
que são essenciais para a co-
municação sigilosa e efi ciente 
dentro de uma indústria. 

Aliás, aqui vale lembrar que 
a Telepresença não é uma rea-
lidade somente para grandes 
companhias. Empresas de pe-
queno e médio porte também 
podem utilizar a tecnologia 
para expandir seus negócios. 

Há alguns anos, o investi-
mento podia variar entre R$ 
40 mil e R$ 300 mil, mas a 
realidade é muito diferente 
agora. Com valores muito mais 
acessíveis, é possível encontrar 
soluções que se adequam às 
necessidades do seu negócio. 

E se você ainda assim achar 
que esse é investimento que 
não vale a pena, pense em 
quanto você gasta anualmente 
com táxi, Uber, passagens de 
avião, hospedagens em hotel, 
entre outros custos e compare.

Não obstante as economias, 
pense no futuro! Se, ao longo 
de 10 anos, a tecnologia apre-
sentou tantas inovações, quem 
sabe, em um período muito 
próximo, ainda teremos o uso 
de óculos de realidade virtual 
ou aumentada para tornar a 
reunião ainda mais imersiva. 

E a sua empresa? Como ela 
está evoluindo?

(*) É engenheiro de Redes da Nap 
IT, certifi cado em ambientes de 

colaboração (CCIE Collaboration).

Erik Ramos (*)

News@TI
Cards Future Payment 

@A Cards Future Payment, um dos principais eventos para o 
mercado de meios de pagamento da América Latina, come-

çou hoje com uma programação intensa de palestras, divididas 
em Congresso Future Payment, Fintech View e Fórum SBVC do 
Varejo e Consumo. Cristiano Blanez dos Santos, gerente de so-
luções públicas da NEC no Brasil, falou em sua palestra sobre a 
união do mundo real com o virtual, destacando a importância da 
tecnologia biométrica e dos processos naturais de identificação, 
que causam forte impacto na sociedade. Segundo o executivo, as 
empresas podem adotar vários tipos de biometria – multibiome-
tria – para ampliar a precisão da identificação. “Imagine uma loja 
de conveniência utilizando a biometria fácil para realizar paga-
mentos. A tecnologia também será importante para a concessão 
de crédito”, destaca Blanez (www.informaexhibitions.com.br).

Encontro na CNI ressalta papel 
transformador da Biotecnologia 4.0

@A Biotecnologia tem papel essencial no mundo e será capaz 
de oferecer soluções de produção de insumos e alimentos 

para uma população que enfrenta os desafios das mudanças 
climáticas e de sustentabilidade. Essas foram algumas das con-
clusões do Seminário Biotecnologia 4.0, realizado na sede da 
Confederação Nacional da Indústria – CNI – em São Paulo. Com 
o apoio da Associação Brasileira de Biotecnologia Industrial – 
ABBI, o evento foi organizado pelo Instituto SENAI de Inovação 
em Biossintéticos e o SENAI Departamento Nacional para discutir 
como a biotecnologia está inserida na nova Revolução Industrial 
(www.bioeconomia.com.br).

Forum Blockchain 2018

@A desregulação do setor financeiro aliada à ebulição das crip-
tomoedas, com potencial gigantesco de promover inovação 

e quebra de paradigmas, além de inúmeras oportunidades para 
startups e fintechs com propostas disruptivas estará na pauta 
do encontro. Além disso, serão discutidos os novos modelos de 
negócios baseados em ICOs (Initial Coin Offerings) e, ainda, ini-
ciativas como soluções inovadoras que garantem a  legitimidade 
de meios de pagamentos e de aplicações financeiras. Na ocasião, 
Barrueco também vai apresentar o case Niobium Coin (NBC), 
criptoativo que será o combustível da Bomesp e que foi consi-
derada utility coin (moeda digital de utilidade) pela Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM)(http://bomesp.org/).

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
Distrito São Miguel Paulista

Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RUY ANTONIO, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (15/11/1941), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Luiz Antonio e de Maria Silverio Antonio. A pretendente: TEREZA DA ANUNCIA-
ÇÃO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ipira, BA, no dia 
(15/10/1942), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo Nascimento dos 
Santos e de Maria da Anunciação dos Santos.

O pretendente: ELIZEU ALVES, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, nascido em São 
Paulo, SP, no dia (17/12/1968), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José 
Alves e de Maria Aparecida Correa Alves. A pretendente: ROSÂNGELA LINO BARBOSA, 
estado civil viúva, profi ssão aj.geral, nascida em Ipauçu, SP, no dia (05/06/1967), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Miguel Lino e de Aparecida do Carmo Lino.

O pretendente: LUCIANO MOMBELLI, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (13/04/1976), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Florencio Mombelli e de Joselice de Souza Mombelli. A pretendente: ANTONIA LU-
CINEIDE GOMES, estado civil solteira, profi ssão aux. de serviços gerais, nascida em 
Iguatu, CE, no dia (27/01/1978), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José 
Miguel Gomes e de Luzia Gomes de Lima.

O pretendente: FELIPE BARBOSA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão engenhei-
ro, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/04/1988), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de José Barbosa da Silva e de Maria Souza da Silva. A pretendente: 
PATRICIA MARCIANO, estado civil divorciada, profi ssão assistente administrativo, nas-
cida em São Paulo, SP, no dia (23/02/1982), residente e domiciliada em Guarulhos, SP, 
fi lha de Ayrton Marciano Filho e de Gilvanete de Menezes Marciano.

O pretendente: ROBSON FABIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autono-
mo, nascido em Ponta Grossa, PR, no dia (06/03/1990), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Benedito Pedro da Silva e de Roseli Aparecida Westmberg da Silva. 
A pretendente: GISELE MARIA SOARES, estado civil divorciada, profi ssão op. de te-
lemarkting, nascida em Guarulhos, SP, no dia (04/07/1986), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Suzana Maria Soares.

O pretendente: THIAGO ALEXANDRE SERAFIM RORIGUES, estado civil solteiro, 
profi ssão gerente administrativo, nascido em Areia, Muquém, PR, no dia (07/01/1985), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Pedro Serafi m Rodrigues e de Inácia 
Ludugério Cruz Rodrigues. A pretendente: DANIELE CRISTINA CAMARGO, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Roque, SP, no dia (16/01/1980), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Roseli das Graças Camargo.

O pretendente: TAIRON DE JESUS ARAÚJO, estado civil solteiro, profi ssão aux de 
produção, nascido em Nazaré, BA, no dia (17/08/1993), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Carlos Augusto Almeida Araujo e de Maria das Virgens Santana de 
Jesus. A pretendente: LADYANE MACIEL DE BRITO, estado civil solteira, profi ssão 
contadora, nascida em Fortaleza, CE, no dia (23/02/1982), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Alves De Brito e de Raimunda Lucy Maciel de Brito.

O pretendente: MARCELO RODRIGUES DE CASTROS NETO, estado civil solteiro, profi s-
são tapeceiro automotivo, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/07/1995), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Rosival Caetano da Silva e de Maria Cristina Rodrigues de 
Castros Silva. A pretendente: VALERIA LAUDICEIA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
aux.enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/01/1994), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Jose João da Silva e de Laudiceia Maximino da Silva.

O pretendente: LEANDRO FELIX DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão chur-
rasqueiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/11/1993), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Elaine Felix de Oliveira. A pretendente: RAIANE MENDES 
NOVO, estado civil solteira, profi ssão operadora de loja, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (29/05/1999), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio De Araujo 
Novo e de Wanderleia dos Santos Mendes Novo.

O pretendente: DOUGLAS CARDOSO EDUARDO, estado civil solteiro, profi ssão , nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (27/09/1994), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Renato da Silva Eduardo e de Terezinha da Silva Eduardo. A pretendente: 
JESSICA RODRIGUES FONSECA, estado civil divorciada, profi ssão , nascida em São 
Paulo, SP, no dia (15/08/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Wil-
ma Aparecida Rodrigues de Souza.

O pretendente: KLEBER REZENDE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão dese-
nhista, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/10/1992), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio da Silva e de Eliana Rosa Vieira Rezende da Silva. 
A pretendente: MILENA FERNANDA DOS SANTOS BARBOZA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Jacarei, SP, no dia (19/03/1998), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Alves Barboza e de Maria Cristina dos Santos.

O pretendente: HENRIQUE BORGES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão au-
tônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/08/1990), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Ariovaldo Borges de Oliveira Filho e de Marfi sa Jaco da Silva 
Medeiros Oliveira. A pretendente: ANDRESSA MIRIÃ DE CARVALHO, estado civil di-
vorciada, profi ssão designer de interiores, nascida em Suzano, SP, no dia (23/10/1992), 
residente e domiciliada em Suzano, SP, fi lha de Claudinei Valverde de Carvalho e de 
Tânia Cristina Santana de Carvalho.

O pretendente: RODRIGO LIMA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nas-
cido em Recife, PR, no dia (01/12/1987), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de José Carlos da Silva e de Rosemary Soares de Lima. A pretendente: TALITA ALVES 
MACHADO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (14/02/1996), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marcio Ma-
chado de Oliveira e de Lucinete Alves de Oliveira Machado.

O pretendente: MARCOS PEREIRA DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (25/01/1965), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Paulino Pereira da Silva e de Maria Jesilda Pereira da Silva. A pretendente: 
MAURICÉLIA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em São Miguel dos Campos, AL, no dia (22/04/1981), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Ferreira da Silva e de Marielza dos Santos.

O pretendente: DIEGO DA SILVA BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/03/1989), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Pedro Gonzaga Batista e de Vilma Ferreira da Silva Batista. A pretendente: 
ANDRESSA CAROLINE MACHADO LIMA, estado civil solteira, profi ssão atendente de 
caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/01/1992), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Luis Angelo de Souza Lima e de Vanilda Machado Cruz.

O pretendente: STENE DALTE DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão conferente, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (24/09/1995), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Guinalzo Correia de Araujo e de Lucinalva Severina Barbosa de Araujo. 
A pretendente: PALOMA YASMIN LOPES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
op.telemarkerting, nascida em Guarulhos, SP, no dia (15/08/1997), residente e domici-
liada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos da Silva e de Eliana Rolim Lopes.

O pretendente: LUIZ CARLOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em Sento Sé, BA, no dia (24/12/1958), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Saturnino Caetano dos Santos e de Alina Caetano dos Santos. A preten-
dente: MARIA LAVINA CORDEIRO DE MORAIS, estado civil solteira, profi ssão aux. de 
cozinha, nascida em Pilão Arcado, BA, no dia (12/05/1959), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Luiz Cordeiro de Morais e de Eva da Silva.

O pretendente: DIEGO DE MORAES CLEMENTE, estado civil solteiro, profi ssão autô-
nomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/11/1987), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Vanderlei Clemente e de Maria Sandra de Moraes Clemente. A pre-
tendente: JÉSSICA MAZATO VILAS BOAS, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (17/07/1992), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Orlando Vilas Boas e de Rosemeire Moreno Mazato Vilas Boas. 

O pretendente: WALLACE VINICIUS GOMES SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
socorrista, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/10/1995), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Jeff erson Gomes da Silva e de Valdete Lina Gomes da Silva. 
A pretendente: THAYNA CRUZ LOPES, estado civil solteira, profi ssão aux.escritorio, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (27/03/1997), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Rita de Cassia Cruz Lopes.

O pretendente: FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO, estado civil viúvo, profi ssão apo-
sentado, nascido em Senhor do Bonfi m, BA, no dia (29/01/1940), residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, fi lho de Jeronimo Pereira de Castro e de Ana Ferreira de Castro. 
A pretendente: SONIA MARY BERTINI, estado civil divorciada, profi ssão socorrista, 
nascida em Marilia, SP, no dia (31/12/1954), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Olivio Bertini e de Helena Montin Bertini.

O pretendente: CHARLES FERNANDES DE FARIA, estado civil solteiro, profi ssão aux. 
administrativo, nascido em Guarulhos, SP, no dia (27/07/1987), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Dario Fernandes de Faria e de Nanci de Sousa Faria. A 
pretendente: BÁRBARA MAYARA MARTINS BOALENTO, estado civil solteira, profi s-
são comissária de bordo, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/05/1992), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Weber Reboredo Boalento e de Andreia Miranda 
Martins Reboredo Boalento.

O pretendente: JOSE HENRIQUE MENEGUELLI, estado civil divorciado, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/08/1971), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Nelson Meneguelli e de Joana Duarte Meneguelli. A pretendente: 
LEILA DE ANDRADE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (08/08/1978), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Severino João de Oliveira e de Ana Joana de Andrade.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão aux. 
de limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/05/1980), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Silvania Aparecida Rodrigues. A pretendente: REGIANE 
GOMES, estado civil solteira, profi ssão op. de caixa, nascida em Guarulhos, SP, no 
dia (29/11/1990), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Maria Aparecida 
Gomes.

O pretendente: RICARDO ALVES SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão aux. de 
cozinha, nascido em Lapão, BA, no dia (29/07/1988), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Marcio Rogerio Felix Santana e de Lucilene Alves Santana. A pre-
tendente: ALICE DA PAIXÃO PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão aux. de escrita 
fi scal, nascida em Valença, BA, no dia (06/07/1983), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Estelito Pereira e de Lucia Limeira da Paixão.

O pretendente: EDISON FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nasci-
do em São Paulo, SP, no dia (06/07/1957), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Sérgio Ferreira e de Ruth da Silva Ferreira. A pretendente: MARIA CRISTINA 
CAVALCANTI DE FREITAS, estado civil solteira, profi ssão funcionária pública estadual, 
nascida em Olinda, PE, no dia (30/08/1964), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de José Remigio de Freitas e de Maria de Lourdes Cavalcanti de Freitas.

O pretendente: ADRIANO GALDINO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão serra-
lheiro, nascido em Ribeirão, PE, no dia (20/11/1993), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Carlos Lêoncio de Souza e de Marluce Galdino da Silva. A preten-
dente: JÉSSICA MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão prendas 
domésticas, nascida em Cortês, PE, no dia (18/05/1995), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Maria Silvânia Conceição de Lima.

O pretendente: LEANDRO GASPAR PESSOTTI, estado civil solteiro, profi ssão ad-
vogado, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/01/1987), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de José Pinto Pessotti e de Rita de Cassia Sousa Gaspar Pes-
sotti. A pretendente: CRISTILENE ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
assistente administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/11/1986), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Arquimedes Alves da Silva e de Hozana de 
Souza Silva.

O pretendente: THIAGO REIS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão autôno-
mo, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/09/1985), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Nelson Cavalcante dos Santos e de Kátia Regina dos Reis Santos. 
A pretendente: JESSICA FELIX DE MORAIS, estado civil divorciada, profi ssão prendas 
domésticas, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/01/1991), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio de Morais e de Cleonice Felix da Silva.

O pretendente: CRISTIAN BREGIATTO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista de autos, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/05/1989), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo de Oliveira Filho e de Claudete Aparecida 
Bregiatto de Oliveira. A pretendente: ALINE SILVA IZIDORO, estado civil solteira, pro-
fi ssão aux. de farmacia, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/08/1996), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Nelson Izidoro e de Ilza da Costa Silva Izidoro.

O pretendente: ANDERSON DE OLIVEIRA TEIXEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
assitente operacional, nascido em Guarulhos, SP, no dia (06/07/1987), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Cesar Teixeira e de Denise de Oliveira Teixei-
ra. A pretendente: LILIAN APARECIDA SANTOS LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
agente comunitária de saúde, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/02/1986), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Anativo Silva Lima e de Janete Valentim dos 
Santos.

O pretendente: ANDRE LUIZ ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nasci-
do em São Paulo, SP, no dia (23/02/1989), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Marcos Antonio Rocha e de Jesonita Alves da Mota. A pretendente: YASMIM 
NOVAIS BORGES DO REGO, estado civil solteira, profi ssão assistente juridica, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (08/12/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Lucimar Borges do Rego e de Malvina Novais Ferreira.

O pretendente: REINALDO FERREIRA SOUTO, estado civil divorciado, profi ssão apo-
sentado, nascido em Machacalis, MG, no dia (18/07/1943), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Antônio Ferreira Souto e de Francisca Maria de Jesus. A preten-
dente: DELZUITA MARQUES DE ARAÚJO, estado civil solteira, profi ssão doméstica, 
nascida em Machacalis, MG, no dia (09/08/1955), residente e domiciliada em São Pau-
lo, SP, fi lha de Joaquim Marques de Araújo e de Antônia Ricardo da Silva.

O pretendente: CLODOALDO DIAS DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão moto-
rista, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/04/1969), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Edison Dias da Rocha e de Dedite da Trindade Rocha. A pretendente: 
CRISTIANE PEREIRA DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (18/04/1971), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Creusa Pereira de Carvalho.

O pretendente: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão cabeleireiro, nascido em Aracaju, SE, no dia (06/02/1988), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Vicente Vitorio da Silva e de Ana Fernandes de 
Oliveira. A pretendente: RENATA DO NASCIMENTO GASPAR, estado civil solteira, 
profi ssão vigilante, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/06/1984), residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, fi lha de Wilson Beijamin Gaspar e de Vera Regina 
Nasicmento Maria.

O pretendente: EDMUNDO OLIVEIRA PINTO, estado civil divorciado, profi ssão apo-
sentado, nascido em Andarai, BA, no dia (06/11/1955), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Hermelino Silva Pinto e de Nicomedia Oliveira Pinto. A pretendente: 
SHIRLEI DE SOUZA CARLOS, estado civil solteira, profi ssão aux. de limpeza, nascida 
em Itaquaquecetuba, SP, no dia (15/03/1974), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Carlos e de Maria de Lourdes de Souza Carlos.

O pretendente: GENILDO DE SOUSA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão op. de 
guindaste, nascido em Tucuns- Francisco Ayres, PI, no dia (27/10/1989), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Germano Pereira da Rocha e de Ozenira Lima 
de Sousa Rocha. A pretendente: FRANCILDA PEREIRA DA ROCHA, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Francisco Ayres, PI, no dia (17/09/1988), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Ferreira da Rocha e de Raimunda 
Pereira da Rocha.

O pretendente: CHARLES DOUGLAS DA COSTA, estado civil viúvo, profi ssão otico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/07/1969), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Nelcino Ezequiel da Costa e de Arlinda de Jesus da Costa. A pretendente: 
ROSANGELA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão aux.administrativo, nasci-
da em São Paulo, SP, no dia (15/08/1967), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Jose Tome dos Santos e de Carmelina Francisca dos Santos.

O pretendente: WELTON VAGNER BARBOSA TEIXEIRA, estado civil solteiro, profi s-
são professor de ed. física, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/08/1980), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Moacir José Teixeira e de Josefa Barbosa 
Teixeira. A pretendente: LUANIA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão técnica de 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/08/1983), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis da Silva e de Sueli da Silva.

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

Empresas & Negócios

Após um período marcado pela crise, 
dados do estudo IDC Predictions 
Brasil 2018 apontam que o mercado 

de TI se recupera neste ano, voltando a 
crescer já no primeiro semestre. A previsão 
é de que a retomada do setor acompanhe 
um crescimento de 5,8% ao ano. Além 
disso, o relatório também apresenta um 
aumento de investimentos em segurança e 
infraestrutura, que devem crescer 9% neste 
ano. Em uma visão global, os investimentos 
devem chegar ao valor de U$1,2 bilhão de 
dólares. Entre as empresas entrevistadas 
pela IDC, 63% afi rmam aumento na verba 
em segurança.

A preocupação com segurança e infra-
estrutura sempre esteve presente entre as 

grandes empresas, porém, a tendência é 
que pequenas e médias passem a investir 
mais no segmento, melhorando o desem-
penho de seus negócios. Além disso, contar 
com serviços de segurança gerenciados 
levam às empresas mais qualidade e mão 
de obra especializada, sem a necessidade 
de aumentar a demanda interna.

Ricardo Perdigão, Diretor Comercial 
da Tecnocomp, empresa brasileira com 
grande participação no setor de tecno-
logia e infraestrutura, diz que a empresa 
confi rma as previsões: “É crescente a 
demanda dos clientes por informações 
e serviços para aplicações em cloud, 
internet das coisas IoT e principalmente  
sobre questões e política de seguran-

ça, decorrentes desse novo modelo de 
processamento ‘fora’ do Data Center 
proprietário”, ressalta Ricardo.

A Tecnocomp está conquistando 
espaço apoiando as empresas nessa 
transformação. 

De acordo com o executivo, as pesquisas 
e o movimento de mercado demonstram 
que as expectativas positivas podem ser 
mantidas pelo setor neste ano. “As pes-
quisas de institutos ligados à tecnologia, 
tendências internacionais, surgimento 
de novas companhias criadas para as de-
mandas cloud e requisições frequentes de 
novos clientes nos mostram que a procura 
por segurança e infraestrutura neste ano 
é uma realidade”, fi naliza.

Investimentos em segurança e 
infraestrutura crescem 9% no Brasil

Dados do IDC Predictions Brasil estimam retomada do mercado de TI neste ano
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Esta quarta é o primeiro dia da lunação. Marte ingressa em Aquário e isso faz com que as decisões tomadas nas próximas 

semanas sofreram mudanças quando Marte voltar para Capricórnio daqui a 3 meses. Em setembro Marte ingressa novamente 

em Aquário onde transitará até novembro. O ingresso de Marte neste signo do ar vai trazer tensão porque faz um aspecto 

negativo com Urano. As mudanças precisam acontecer e talvez seja necessário fazer alguns cortes. O dia pode seguir com 

muita agressividade, impaciência, hostilidade.  À noite a Lua faz um aspecto negativo com Netuno que pode nos deixar 

confusos e frustrados. As decisões tomadas devem ser bem analisadas e só feitas em comum acordo com os interessados. 
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Marte ingressa em Aquário e isso 
faz com que as decisões tomadas 
nas próximas semanas sofreram 
mudanças quando Marte voltar para 
Capricórnio daqui a 3 meses. Os 
contatos podem ser mantidos com 
paciência e aproveitando a facilidade 
de comunicação. 71/571 – Vermelho.

A dispersão pode trazer problemas, 
assim como a difi culdade de dizer dos 
sentimentos. Agir sem refl etir pode 
ser muito negativo no amor e nas 
relações de amizade. O Sol em direção 
a casa dois pode ajudar a encontrar 
soluções fi nanceiras e os realizar 
negócios comerciais. 61/761 – Azul.

Terá novos rumos a tomar depois 
que o Sol estiver em seu signo na 
próxima semana. Controle a maior 
intensidade emocional que poderá 
causar transtornos nesta fase mais 
delicada do ano. À noite a Lua em 
um aspecto negativo com Netuno 
pode deixar confuso e frustrado. 
52/852 – Amarelo.

O ingresso de Marte num signo 
do ar vai trazer tensão porque faz 
um aspecto negativo com Urano. 
Os amigos podem estar um pouco 
afastados e a pessoa amada mais fria 
na relação devido a mágoas durante 
o dia, mas a noite será fácil resolver 
tudo. 42/342 – Cinza.

A infl exibilidade vai diminuir com 
a entrada do Sol em Gêmeos na 
próxima semana. Na vida a dois mo-
difi cações podem ocorrer sem motivo 
defi nido e aparente. Aguarde novas 
oportunidades, não tome decisões 
sobre situações que não estejam bem 
claras. 89/489 – Amarelo.

Uma oportunidade nova irá surgir 
em sua carreira profi ssional e deve 
ser aproveitada. Analise o que seja 
primordial, deixando o menos im-
portante para mais tarde. Tensões 
familiares provocam mágoas e dissa-
bores durante o dia, mas tudo pode 
ser resolvido à noite. 74/374 – Verde.

Neste dia mais tenso e incerto 
conduza a rotina na busca pela es-
tabilidade e certeza para suas ações. 
Os relacionamentos precisam do 
diálogo já que desde a madrugada 
uma intensidade emocional pode 
vir a causar transtornos. Há uma 
tendência de resolver tudo no fi nal 
do dia. 54/554 – Cinza.

Alcançará suas aspirações mais 
elevadas, unindo as pessoas em 
torno de um projeto em comum. 
Terá maior segurança na defesa 
dos interesses materiais na próxima 
semana com o Sol em seu signo 
oposto Gêmeos. Uma união pode 
ser decidida em breve, prepare-se. 
65/865 – Azul.

Algo novo surgirá no trabalho, por 
isso esteja preparado. Ouvindo e 
compreendendo o ponto de vista das 
pessoas conseguirá total harmonia 
na vida social e afetiva. À noite as 
decisões tomadas devem ser bem 
analisadas e só feitas em comum 
acordo com os interessados. 43/443 
– Cinza.

O ingresso de Marte no seu signo  vai 
trazer tensão porque faz um aspecto 
negativo com Urano. As mudanças 
precisam acontecer e talvez seja 
necessário fazer alguns cortes. O 
dia pode seguir com muita agres-
sividade, impaciência, hostilidade. 
41/841 – Azul.

Um maior cuidado com o ambiente 
será necessário para poder superar 
uma crise emocional que pode vir a 
causar transtornos desde as primei-
ras horas deste dia. Mude sua rotina, 
prepare-se para fazer viagens, rever 
velhos amigos e realizar passeios. 
55/455 – Branco.

Tudo parece confuso acarretando 
dúvidas sobre as perspectivas pela 
frente. Isso não favorece a tomada 
de decisões nesta quarta. Mantenha 
a calma junto dos familiares e dos 
amigos e da pessoa amada para evitar 
atritos e não ser magoado por alguém 
que ama. 88/588 – Branco. 

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 16 de Maio de 2018. Dia de São Simão, Santa Margarida 
de Cortona, São João Nepomuceno, Santo André Bobola, São Hono-
rato e Dia do Anjo lieialel, cuja virtude é a alegria. Dia do Gari. Hoje 
aniversaria o ator Pierce Brosnan que nasceu em 1953, a cantora Janet 
Jackson que completa 52 anos, a tenista Gabriela Sabatini nascida em 
1970, o ator Thierry Figueira que faz 40  anos e a atriz Megan Fox que 
nasceu em 1986.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau é uma pessoa brilhante, sociável e 
criativa. Tem uma aparência agradável e é trabalhador. Tem um racio-
cínio rápido. Independente, valoriza a liberdade. É sempre bastante 
lúcido e franco, mas em geral não permite que essas qualidades afetem 
a suavidade no trato com os outros. Vive em paz com a sua própria 
sensualidade e quase sempre sabe aproveitar bem as oportunidades 
que surgem. No lado negativo pode ser irresponsável.

Dicionário dos sonhos
ABELHA – Indica riquezas, prosperidade, lucros em negó-
cios, felicidades e progresso na vida. Se for um negociante, 
terá lucros. Um fazendeiro, boa safra. Se for mulher, terá 
muitos fi lhos sadios. Se estiver grávida, poderá ter gêmeos. 
Fugir das abelhas signifi ca que você não está agindo como 
deveria, deixando-se levar pôr situações que não aceita. Se 
for picado, traição. Matá-las prejuízos passageiros. Números 
de sorte: 02, 05, 17, 20, 47 e 73.

Simpatias que funcionam
Para unir o casal: Esta simpatia é realizada utilizando uma 
vela branca e açúcar. Escreva o seu nome no sentido da base 
da vela até o pavio, com um lápis preto. Em seguida, escreva 
o nome de seu par no sentido inverso, do pavio em direção 
à base da vela. É fundamental que os nomes se encontrem. 
Após a escrita, lamba a vela e passe-a no açúcar. Ao acender 
a vela, deixe-a queimando e, enquanto isso, reze uma oração 
do Pai Nosso e peça para unir vocês.  A simpatia da vela branca 
aproxima e une o casal com ainda mais força. Realizando as 
simpatias e mantendo a fé de que o amor irá superar todas 
as difi culdades, certamente o casal poderá passar por cima 
dos obstáculos e seguir junto para uma vida em harmonia.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Cantora com mais de vinte 
anos de trajetória musical, 
Mônica San Galo é uma artista 
completa, ela também é 
artista plástica e escritora, e 
se prepara para dar mais um 
passo em sua carreira

Ela apresenta seu segundo CD, 
“Comovida”, um trabalho ins-
pirado nas poesias de Lúcia 

Cortez Mendonça. Com referências 
no samba que vão de Adoniran Bar-
bosa, passando por Arlindo Cruz, 
Paulinho da Viola e Gilberto Gil, 
além, é claro, do seu pai, também 
músico já falecido. Mônica escolheu 
o amigo Flávio Venturini para divi-
dir o palco do Bar Brahma em sua 
grande noite de estreia. “Flávio é 
meu velho amigo, quero muito bem a 
ele, gosto demais de sua delicadeza, 
de sua música que acarinha a gente. 
Só posso dizer que o que ele quiser 
fazer, eu assino embaixo. Aqueles 
olhos verdes merecem só o melhor 

Lançamento

Refl exõesRefl exõesRefl exões
MENSAGEM DOS ANJOS

canalizada por Ann Albers
Propósito e Valor

Nunca em sua vida você está sem um propósito. Embora exista um 
grande valor em “buscar o seu propósito””, saiba que o seu verdadeiro 
propósito aqui na Terra é ver o amor, ser Amor e expressar o amor 
que surge de você a cada respiração. É realmente muito simples. Nos 
momentos em que você estiver fazendo isto, você sentirá que a sua 
vida é alegre, signifi cativa e expansiva.

Embora ter um papel que você ama, realizar ações que parecem 
“signifi cativas”, ou deixar um legado possam ser expressões de seu 
propósito mais profundo (ver o amor, ser amor, expressar o amor), 
eles não são requeridos para viver uma vida que pareça signifi cativa 
e rica em propósito.

Você pode trabalhar humildemente no jardim durante todo o dia, e 
ainda encontrar um propósito para estar em paz. Você pode observar 
as nuvens e sentir que o seu propósito é acolher a tranquilidade. Você 
pode ajudar uma pessoa, abrindo uma porta e saber que a sua vida 
teve um signifi cado neste dia. Você pode receber uma pequena crítica 
e transformá-la em amor e saber que há um grande propósito neste 
ato para a sua alma.

Não tente se invalidar simplesmente porque você não encontrou 
uma “atividade” que o faça se sentir importante. Respire… Você tem 
um propósito nisto, pois agora você é parte do ecossistema no Pla-
neta Terra, alimentando as árvores e recebendo o oxigênio que elas 
fornecem. Respire novamente… Você acabou de compartilhar a sua 
energia com toda a criação e está absorvendo as energias de toda a 
criação. Existe um propósito.

Olhe a sua volta. Encontre uma coisa que seja como o amor para 
você - uma cor, um objeto, uma pessoa. Feche os seus olhos agora. 
Sinta o seu coração. Pense em uma coisa que gosta em você. Agora 
realize a sua próxima ação com grande amor. Vê como isto é simples? 
Você acabou de ver o amor, foi amor e expressou o amor. Você está 
vivendo com propósito.

Querido, aos nossos olhos todos vocês são iguais. Da imensidão das 
montanhas, até à forma de vida unicelular mais inferior, todos vocês 
são criados do mesmo amor. Cada um de vocês se ajusta perfeitamente 
à intrincada rede da existência e cada um de vocês tem um propósito.

Deus o abençoe! Nós o amamos muito.
Os Anjos
Regina Drumond

Samba

A cantoraTeresa Cristina apresenta  seu novo show, 
Batuque é um Privilégio. Após mostrar sua delicada inter-
pretação para a obra de Cartola, Teresa Cristina mostra ao 
público o seu novo projeto, dirigido por Caetano Veloso e 
que presta uma homenagem a Noel Rosa. No repertório 
estarão clássicos do “Poeta da Vila” como “Com que Roupa”, 
“Feitio de Oração” e “Gago Apaixonado”. Teresa sobe ao 
palco acompanhada pelo violonista Carlinhos Sete Cordas.

 
Serviço: Sesc Avenida Paulista, Av. Paulista, 119, Bela Vista, tel. 3170-0800. 

Sexta (11) e sábado (12) às 21h30. Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia).

Divulgação

D
iv

ul
ga

çã
o

de mim”, diz ela, que para o dia 22 de 
maio promete muita alegria no repertó-
rio: “Alegria, verdade, identidade, um 
pouco de brincadeira, outro pouco de 

jogar o sério, tudo isso entremeado de 
música, que é a minha praia.”

Serviço: Bar Brahma Centro, Av. São João, 677, Repú-
blica. Terça (22) às 21h. Ingresso: couvert, R$ 59.

Mônica San Galo. 

Alice
A famosa história da garotinha perdida em um mundo de fantasias e cheio de 

personagens inusitados ganha nova roupagem.Na montagem, Alice está crescida e 
entediada em seu quarto, até que resolve ler um livro para se distrair. De repente, 
a fi cção das páginas vira realidade e a velha estante da família deixa escapar fan-
tásticas criaturas que transformam o quarto de Alice em um país das maravilhas. 
Entre os questionamentos da puberdade e os anseios de envelhecer para ser “dona 
de seu próprio nariz”, ela passa a viver grandes aventuras ao lado do Chapeleiro 
Maluco, o Gato Sorridente e a Rainha de Copas. O espetáculo apresenta efeitos 
especiais que vão desde a criação de uma Alice gigante em cena, até o surgimento 
de um gato brilhante na mesma proporção; números musicais (interpretados ao 
vivo) contam ainda com coreografi as acrobáticas, além da manipulação de bonecos, 
como a Lagarta fumante (que, na versão, aparece apenas com uma tosse intensa e 
problemas de memória) e um papagaio e um urubu, feitos a base de guarda-chuvas. 
Com, Natália Foschini , Fernando Mariano, Márcio Godoy e Thiago Sak  

Serviço: Viradalata Espaço Cultural, R. Apinajés, 1387,  Perdizes. Quinta (31) às 16h. Ingresso: R$ 30.Natália Foschini.

Homenagem
Multi-instrumentista, compositor, maestro, arran-

jador, Roberto Sion é o homenageado da Orquestra 
Sinfônica Jazz Brasil no concerto do dia 20 de maio. 
Maestro titular da Orquestra Jovem Tom Jobim, 
Sion tem 60 anos de palco e um dos currículos mais 
respeitados da música instrumental brasileira, com 

14 álbuns gravados e incontáveis apresentações no 
exterior, a mais recente em Israel, ao lado de Leila 
Pinheiro, Nelson Ayres e da Filarmônica de Jeru-
salém. Muito antes disso, em 1978, Sion, revezando 
sax e fl auta, participou do antológico show que 
Vinicius de Morais, Tom Jobim, Toquinho e Miucha 
fi zeram em Milão, durante turnê dos brasileiros pela 
Europa. No concerto do dia 20 em sua homenagem, 
o maestro assina todos os arranjos do programa e 

acompanhará a Jazz Sinfônica com seu saxofone. 
No programa: - Blues da chegada (Roberto Sion), 
Sabiá (Tom Jobim, Chico Buarque), Bachianas N.4 
Prelúdio (Heitor Villa Lobos), Um a Zero (Pixingui-
nha), entre outros. 

Serviço: Auditório Simón Bolívar, Av. Auro Soares de 
Moura Andrade, (Acesso: Portões 8, 9 e 13), Barra Funda. 
Domingo (20) às 12h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).
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Cristina.
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www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança,

ou ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

TAMER MOUSTAFA SALEH OSMAN, estado civil divorciado, profi ssão bacharelado 
em mídia e comunicação, nascido em Cairo - Egíto, Cairo - Egíto no dia cinco de agosto 
de mil novecentos e setenta e quatro (05/08/1974), residente e domiciliado Rua Rafael 
Albarini, 234, bloco C-7, apartamento 32-A, Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Sabah Abdel Shafi  Youssef. EDLEUZA MARTINS DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em Jaguarari, Estado da Bahia (CN:LV.A/004.
FLS.286 JUACEMA-JAGUARARI/BA), Jaguarari, BA no dia primeiro de julho de mil 
novecentos e sessenta e oito (01/07/1968), residente e domiciliada Rua Rafael Albarini, 
234, bloco C-7, apartamento 32-A, Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Telecio Clarindo de Oliveira e de Lucia Maria Martins de Oliveira.

FRANCIVALDO PEREIRA DE ARAÚJO, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, 
nascido em Bom Jesus, Estado do Piauí, Bom Jesus, PI no dia dezesseis de novembro 
de mil novecentos e oitenta e quatro (16/11/1984), residente e domiciliado Rua Marim, 
150, bloco 02, apartamento 31, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim 
Pereira de Araújo e de Araci Ferreira de Araújo. PRISCILA ALBERTINA DE SOUZA, es-
tado civil solteira, profi ssão analista administrativo, nascida em Subdistrito Vila Prudente, 
nesta Capital (CN:LV.A/095.FLS.480-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e nove de março de mil novecentos e oitenta e três (29/03/1983), residente e domiciliada 
Rua Marim, 150, bloco 02, apartamento 31, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Carlos Antonio de Souza e de Josefa Albertina da Silva.

CARLOS HENRIQUE DA ROCHA E SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão motorista, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/073.FLS.255-ITAIM 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia nove de dezembro de mil novecentos e noventa 
e cinco (09/12/1995), residente e domiciliado Avenida Caititu, 402, casa 01, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Messias 
Ferraz de Oliveira e de Ana Claudia da Rocha Silva. THAYNÁ VITORINA QUIRINO DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Subdistrito Vila Mariana, 
nesta Capital (CN:LV.A/206.FLS.149V-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e seis de julho de mil novecentos e noventa e seis (26/07/1996), residente e domiciliada 
Avenida Caititu, 402, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Amilton Quirino da Silva e de Rosely Vitorina da Silva.

DENILSON NEGREIROS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão operador de caixa, 
nascido em neste Distrito (CN:LV-A-321,FLS.249V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e seis de setembro de mil novecentos e noventa e oito (26/09/1998), residente e domiciliado 
Rua Arraial do Bonfi m, 55, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Manoel José de Oliveira e de Rita Negreiros. ANDRESSA RODRIGUES FAVETT, estado 
civil divorciada, profi ssão operadora de caixa, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no 
dia dez de novembro de mil novecentos e oitenta (10/11/1980), residente e domiciliada Rua 
Alexandre Davidenko, 329, bloco A, apartamento 53, Conjunto Habitacional Barro Branco II, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Plinio José Favett e de Aparecida Rodrigues Favett.

ROBSON MODESTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista de gestão 
socio, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/227.FLS.217 1º SUBDISTRITO 
DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia dois de maio de mil novecentos e oitenta 
e dois (02/05/1982), residente e domiciliado Rua Chão de Giz, 31, quadra P, Conjunto 
Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jaime Modesto da Silva 
e de Laurinda Vieira Rive da Silva. ANDRESSA MATIAS FERREIRA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/243.
FLS.255V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e seis (17/02/1996), residente e domiciliada Rua Chão de Giz, 31, quadra P, 
Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Davi Ferreira 
dos Santos e de Sandra Matias dos Santos.

ÉVERTON HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em Boituva, neste Estado (CN:LV.A/035.FLS.055-BOITUVA/SP), Boituva, 
SP no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e noventa e dois (16/11/1992), residente e 
domiciliado Rua Noite Verde, 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Divonsir 
Tomaz de Souza e de Nalva Conceição Ferreira. ALINE DOS SANTOS GERALDO, estado 
civil solteira, profi ssão escriturária administrativo, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/159.
FLS.156-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de março de mil novecentos 
e noventa e dois (24/03/1992), residente e domiciliada Rua Noite Verde, 03, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cristiano Geraldo e de Andrea dos Santos Raul.

CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de pedreiro, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/257.FLS.130-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezenove de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (19/02/1989), 
residente e domiciliado Travessa Hilda Gonçalves de Oliveira, 05, casa 03, Vila Verde, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sueli dos Santos. PAULA CRISTINA DAVID DESIDÉRIO, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Franca, neste Estado (CN:LV.A/159.
FLS.148-1º SUBDISTRITO DE FRANCA/SP), Franca, SP no dia vinte e um de maio de 
mil novecentos e noventa e dois (21/05/1992), residente e domiciliada Travessa Hilda 
Gonçalves de Oliveira, 05, casa 03, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Paulo César Marques Desidério e de Sonia Maria David.

RUI VENCHIARUTTI JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão educador físico, nas-
cido em neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos 
e sessenta e nove (21/02/1969), residente e domiciliado Rua Cristóvão Alves, 50, Vila 
Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rui Venchiarutti e de Ana Suller Ven-
chiarutti. GIOVANA DEORNELLAS RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão artista 
visual, nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/204.FLS.256-VILA 
MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia três de julho de mil novecentos e noventa e seis 
(03/07/1996), residente e domiciliada Rua Francisco Rodrigues Seckler, 111, bloco A, 
apartamento 41, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wolney Rodrigues 
Felisberto e de Débora Leão da Silva Rodrigues Felisberto.

LEONARDO VELOSO, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido em Santo André, 
neste Estado (CN:LV.A/214.FLS.065-1º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo 
André, SP no dia doze de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (12/10/1985), 
residente e domiciliado Rua Professor José Caetano dos Santos Mascarenhas, 234, 
casa 02, Jardim Tietê, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Claudemir Veloso e de 
Celza Maria de Jesus Veloso. JENNIFER CAETANO DOS REIS, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/098.
FLS.298-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia onze de fevereiro de mil novecentos 
e noventa (11/02/1990), residente e domiciliada Rua Modelo, 127, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauricio Caetano dos Reis e de Jacqueline de Oliveira.

PAULO CESAR FERREIRA PIRES, estado civil solteiro, profi ssão balconista, nascido 
em Japeri, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV-A 030,FLS.016V-JAPERI/RJ), Japeri, RJ 
no dia vinte e três de julho de mil novecentos e noventa e sete (23/07/1997), residente e 
domiciliado Rua Cecília Meirelles, 1102, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo de Moura Pires e de Ana Claudia Ferreira 
Pires. INGRID CAVALCANTI DALÓIA BELLO, estado civil solteira, profi ssão técnica de 
enfermagem, nascida em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV-A-070,FLS.193V-
FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia vinte e oito de maio 
de mil novecentos e noventa e cinco (28/05/1995), residente e domiciliada Rua Cecília 
Meirelles, 1104, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Luiz Dalóia Bello e de Ana Cavalcanti Alves.

JAILSON DA SILVA BRITO, estado civil solteiro, profi ssão jardineiro, nascido em neste Distrito 
(CN:LV.A/328.FLS.156V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de dezembro de mil 
novecentos e noventa e oito (12/12/1998), residente e domiciliado Rua Airton Senna, 160, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Pereira Brito 
Filho e de Adeleia Amancio da Silva. AMANDA OLIVEIRA ALEXANDRE, estado civil solteira, 
profi ssão doméstica, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/161.FLS.146 
BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de janeiro de dois mil (26/01/2000), 
residente e domiciliada Rua Airton Senna, 160, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fabio Silverio Alexandre e de Daniela Bezerra de Oliveira.

DENNIS ROS BLAT PRUDÊNCIO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/054.FLS.273 ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, 
SP no dia sete de outubro de mil novecentos e noventa e três (07/10/1993), residente e 
domiciliado Rua Cautaros, 154, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Prudêncio 
Filho e de Fatima Christina de França Ros Blat. LARISSA ROBERTA NASCIMENTO 
LIMA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/506.FLS.192-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de abril 
de mil novecentos e noventa e sete (04/04/1997), residente e domiciliada Rua Carlo Clau-
setti, 213, bloco A, apartamento 51, Conjunto Habitacional Teotonio Vilela, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lha de Marcos Roberto dos Santos Lima e de Patricia Nascimento Santos.

HERBERT LIRA DE VASCONCELOS, estado civil solteiro, profi ssão atendente, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/311.FLS.054 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
nove de maio de mil novecentos e noventa e oito (29/05/1998), residente e domiciliado 
Rua Neve da Bahia, 44, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Heleno Melo de Vasconcelos e de Maria Alfredo de Lira Vasconcelos. KARINA 
WATANABE PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/310.FLS.207-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis 
de maio de mil novecentos e noventa e oito (26/05/1998), residente e domiciliada Rua 
Neve da Bahia, 44, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Reginaldo da Silva Pereira e de Neide Mariko Watanabe.

FLÁVIO HENRIQUE MACEDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de far-
mácia, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/077.FLS.083-GUAIANASES/SP), 
São Paulo, SP no dia doze de agosto de mil novecentos e noventa e um (12/08/1991), 
residente e domiciliado Rua Leoberto Leal, 372, Jardim Adelaide, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Reinaldo Valdevino da Silva e de Ivanilda Macedo da Silva. 
BENILDA FRANCISCA SARAIVA, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida 
em Bodocó, Estado de Pernambuco, Bodocó, PE no dia seis de novembro de mil nove-
centos e noventa (06/11/1990), residente e domiciliada Rua Leoberto Leal, 372, Jardim 
Adelaide, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio José Saraiva e de Francisca 
Enoque de Castro Saraiva.

VILMAR FERREIRA DE SOUSA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de junho de mil novecentos e setenta e 
nove (10/06/1979), residente e domiciliado Rua Doutor Aureliano Barreiros, 240, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose de Sousa Sobrinho e de Francisca Ferreira de Sousa. 
SANDERLI LEME EUGÊNIO, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia onze de fevereiro de mil novecentos e setenta e 
cinco (11/02/1975), residente e domiciliada Rua Doutor Aureliano Barreiros, 240, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Eugênio e de Sônia Maria Leme.

ADEMIR FELIPE DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão coletor, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/270.FLS.128-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de ou-
tubro de mil novecentos e noventa e seis (21/10/1996), residente e domiciliado Avenida 
Antônio de Sousa Queiroz, viela São Francisco, 28, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Paulisangela Felipe de Souza. VITÓRIA FRANCISCA DE SENA 
RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/372.
FLS.017-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de dezembro de mil novecentos 
e noventa e nove (04/12/1999), residente e domiciliada Rua Nossa Senhora Aparecida, 
158, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Iara de Sena Ribeiro.

SANDROVAL RIBEIRO TAYLOR, estado civil solteiro, profi ssão analista de suporte, 
nascido em Distrito de Icoaraci, Município de Belém, Estado do Pará (CN:LV.A/023.FLS.
425-ICOARACI-BELÉM/PA), Belém, PA no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e oito (25/01/1988), residente e domiciliado Rua Freguesia de Poiares, 280, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Waldecir Bernard Taylor e de Sandra 
Pinto Ribeiro. EDIANA DE MELO BARROS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Brejo Grande do Araguaia, Estado do Pará (CN:LV.A/005.FLS.101-AUGUSTINÓPOLIS/
TO), Brejo Grande do Araguaia, PA no dia seis de setembro de mil novecentos e oitenta e 
quatro (06/09/1984), residente e domiciliada Rua Freguesia de Poiares, 280, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Alves Barros e de Maria de Melo Barros.

HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão chapeiro, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia doze de março de mil novecentos 
e oitenta e cinco (12/03/1985), residente e domiciliado Avenida André Cavalcanti, 668, Vila 
Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juvenal Ribeiro da Silva e de Sueli Ribeiro 
da Silva. JOSEÍRES NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão balco-
nista, nascida em Surubim, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/027.FLS.052-SURUBIM/PE), 
Surubim, PE no dia vinte e três de abril de mil novecentos e noventa e cinco (23/04/1995), 
residente e domiciliada Avenida André Cavalcanti, 668, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Benedito Severino dos Santos e de Roselita Maria Nascimento dos Santos.

JORGE SILVA SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão padeiro, nascido em Itabuna, 
Estado da Bahia, Itabuna, BA no dia doze de novembro de mil novecentos e setenta e 
cinco (12/11/1975), residente e domiciliado Rua Flor da Esperança, 06, casa 02, Parque 
Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Albino Ferreira Souza e de Isabel Viana 
Silva. PRISCILA PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e três de março de mil novecentos e 
noventa e um (23/03/1991), residente e domiciliada Rua Flor da Esperança, 06, casa 
02, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilvan Pereira da Silva e de 
Eulalia Margarida de Carvalho Silva.

ERICK TEIXEIRA DOURADO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/096.FLS.001-VILA FORMOSA/SP), 
São Paulo, SP no dia quatro de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (04/10/1989), 
residente e domiciliado Rua Santa Marcelina, 703, A, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco das Chagas Silva Dourado e de Luciene Teixeira Dourado. 
VIVIANE DOS SANTOS GOMES, estado civil solteira, profi ssão assistente administra-
tivo, nascida em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/085.FLS.076-IPIRANGA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e oitenta e três 
(26/12/1983), residente e domiciliada Rua Santa Marcelina, 703, A, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Regina dos Santos Gomes.

ANTONIO KLEBIO DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão coletor, nascido em Castelo 
do Piauí, Estado do Piauí (CN:LV.A/017.FLS.193V CASTELO DO PIAUÍ/PI), Castelo do 
Piauí, PI no dia doze de março de mil novecentos e oitenta e oito (12/03/1988), residente 
e domiciliado Rua Francisco Bollini, 93, bloco C, apartamento 34, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio de Sousa Cruz e de Maria de 
Jesus da Solidade. ANTONIA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Campo Maior, Estado do Piauí (CN:LV.A/003.FLS.233-CAMPO MAIOR/
PI), Campo Maior, PI no dia nove de julho de mil novecentos e noventa e seis (09/07/1996), 
residente e domiciliada Rua Francisco Bollini, 93, bloco C, apartamento 34, Conjunto Resi-
dencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Antonia da Conceição.

CLISMAN ROBERTO BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de pedreiro, 
nascido em Coronel Fabriciano, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/031.FLS.083-BARRA 
ALEGRE-IPATINGA/MG), Coronel Fabriciano, MG no dia quatro de setembro de mil 
novecentos e noventa e dois (04/09/1992), residente e domiciliado Rua Itaguatins, 180, 
Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Roberto Batista e de Maria Celia 
Batista. AMANDA GALEGO OLEGARIO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de março de 
mil novecentos e noventa e cinco (26/03/1995), residente e domiciliada Rua Itaguatins, 
180, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Olegario da Silva Filho e 
de Elisabete Galego Dias.

TIAGO MINICUCCI DE MORAIS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/196.FLS.072V SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia quatro de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (04/12/1985), 
residente e domiciliado Rua Flor da Esperança, 06, casa 02, Parque Guarani, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adão José Cardoso de Morais e de Normalete Minicucci 
Vianna. MIRIAN PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/425.FLS.262-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezessete de março de mil novecentos e noventa e seis (17/03/1996), residente 
e domiciliada Rua Flor da Esperança, 06, casa 02, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Gilvan Pereira da Silva e de Eulalia Margarida de Carvalho da Silva.

LUCAS CORREA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão coletor, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/179.FLS.002V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
sete de março de mil novecentos e noventa e três (07/03/1993), residente e domiciliado 
Rua Antônio dos Reis Crispim, 02, casa 02-A, Vila Paulista II, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lho de Edivaldo do Nascimento e de Sara Correa. TAMIRES DA SILVA CARDIM, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida em neste Distrito (CN:L-
V.A/160.FLS.290 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de abril de mil novecentos 
e noventa e dois (30/04/1992), residente e domiciliada Rua Antão Leme da Silva, 174, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilton Oliveira Cardim e de Cleide 
Aparecida da Silva Cardim.

ANDRÉ VIANA PERUGIA, estado civil solteiro, profi ssão fi sioterapeuta, nascido em 
Subdistrito Cangaíba, nesta Capital (CN:LV.A/030.FlS.005V CANGAÍBA/SP), São Paulo, 
SP no dia cinco de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (05/09/1987), residente 
e domiciliado Rua Serra Preta, 519, Jardim Danfer, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de 
Marcos Perugia e de Maria da Conceição Viana Perugia. CÍNTHIA CRISTINA TREVELINI, 
estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Subdistrito Cambuci, nesta Capital 
(CN:LV.A/087.FLS.005-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de junho de 
mil novecentos e noventa e um (22/06/1991), residente e domiciliada Rua Frei Gabriel 
Batista, 41, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Sergio Trevelini e de Maria Cristina Ventre Trevelini.

RAFAEL MACHADO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/080.FLS.016V ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (27/12/1989), residente 
e domiciliado Rua Anecy Rocha, 1271, Jardim das Rosas, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lho de Geovane Oliveira Silva e de Wanisa Machado Silva. AURISTELA APARECIDA 
FERNANDES, estado civil solteira, profi ssão atendente de farmácia, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/069.FLS.153 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de julho de 
mil novecentos e oitenta e três (30/07/1983), residente e domiciliada Rua Alayde de 
Souza Costa, 169, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elias Fernandes e de Noemia 
Fernandes da Cruz.

EDVALDO PEREIRA DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em Iguaí, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/041.FLS.046-IGUAÍ/BA), Iguaí, BA no dia vinte e dois de outubro 
de mil novecentos e cinquenta e seis (22/10/1956), residente e domiciliado Rua Rio das 
Contas, 52, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Pereira de Sousa 
e de Adelina Barbosa de Sousa. LUZIA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
doméstica, nascida em Ibotirama, Estado da Bahia (CN:LV.A/002.FLS.116 IBOTIRAMA/BA), 
Ibotirama, BA no dia treze de dezembro de mil novecentos e sessenta (13/12/1960), residente 
e domiciliada Rua Rio das Contas, 52, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jordino Modesto de Souza e de Maria de Lourdes Pereira da Silva.

ERIVAN REMIGIO FREIRE, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido em Sub-
distrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/019.FLS.055 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP 
no dia quinze de outubro de mil novecentos e setenta e nove (15/10/1979), residente e 
domiciliado Rua Nicolina, 183, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo 
Rufi no Freire e de Aurea Remigio Freire. MICHELLI DE SOUZA LIPOVSCEK, estado 
civil divorciada, profi ssão bancária, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte 
e três de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (23/01/1986), residente e domiciliada 
Rua Nicolina, 183, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marco Antonio Garcia 
Lipovscek e de Neuza Maria de Souza Lipovscek.

DÉCIO KAIQUE DA SILVA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, 
nascido em neste Distrito (CN:LV-A-243,FLS.273V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia quatro de março de mil novecentos e noventa e seis (04/03/1996), residente e 
domiciliado Rua Alzira de Camargo, 29, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Jorge Tomazini Nascimento e de Aurea Maria da Silva. LAURA MARÇAL SALVAN 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Cambuci, nesta 
Capital (CN:LV-A-108,FLS.175 CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia seis de setembro 
de mil novecentos e noventa e sete (06/09/1997), residente e domiciliada Rua Alzira de 
Camargo, 29, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Moises dos Santos Silva 
e de Regiane Marçal Salvan Silva.

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão segurança, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e sete de junho de mil novecentos 
e setenta e cinco (27/06/1975), residente e domiciliado Rua da Sinceridade, 130, bloco 
09, apartamento 03, Jardim Paulistano, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Epifanio 
Pereira dos Santos e de Rosana da Conceição. TÂNIA SOARES MAIA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Subdistrito Saúde, nesta Capitl 
(CN:LV-A 070,FLS.299-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de maio de mil 
novecentos e oitenta e cinco (27/05/1985), residente e domiciliada Rua Sairá, 160, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdeciro Maia dos 
Santos e de Edna Antonia Caldeira dos Santos.

ALBERTO ALVES AMORIM, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia treze de janeiro de mil novecentos e cinquenta 
e quatro (13/01/1954), residente e domiciliado Rua Pinheiro do Paraná, 466, casa 01, 
Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Waldomiro Alves Amorim e de 
Deolinda Paulo Amorim. ZILDA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nas-
cida em Candido Mota, neste Estado, Candido Mota, SP no dia onze de agosto de mil 
novecentos e cinquenta e quatro (11/08/1954), residente e domiciliada Rua Pinheiro do 
Paraná, 466, casa 01, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jaime da 
Silva e de Benedita Moraes da Silva.

CLÉBER CRUZ DE SÁ, estado civil solteiro, profi ssão orçamentista, nascido em São 
Paulo - Capital, (CN:LV.A/004,FLS.227V-LENÇÓIS/BA), São Paulo, SP no dia dezesseis 
de março de mil novecentos e oitenta e nove (16/03/1989), residente e domiciliado Rua 
Bento Nunes de Siqueira, 185, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Nelson Marcos Paes de Sá e de Maria Elza Pereira da Cruz. CARO-
LINA VIANNA AGUIAR BASSOTE, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em 
Subdistrito Moóca, nesta Capital, (CN:LV.A/050,FLS.293-MOÓCA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e seis de abril de mil novecentos e oitenta e oito (26/04/1988), residente e 
domiciliada Rua Bento Nunes de Siqueira, 185, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Almir Aguiar Bassote e de Isabel Cristina Vianna Bassote.

THIAGO DOS SANTOS ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/171,FLS.493-VILA PRUDENTE-SP), São 
Paulo, SP no dia quatorze de novembro de mil novecentos e noventa e um (14/11/1991), 
residente e domiciliado Avenida Monsenhor Agnelo, 932, casa 01, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eudásio Monteiro de Andrade e de Maria Aparecida dos 
Santos. PRISCILA RODRIGUES ALVES, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nas-
cida em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/47,FLS.105V-ALTO DA MOOCA SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de junho de mil novecentos e oitenta e seis (04/06/1986), residente 
e domiciliada Avenida Monsenhor Agnelo, 932, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Benjamin Pereira Alves e de Maria Izabel Rodrigues Alves.

LUIS MIGUEL BLANCO SUCA, estado civil solteiro, profi ssão operador de telemarketing, 
nascido em La Paz - Bolívia, La Paz - Bolívia no dia quinze de março de mil novecentos 
e oitenta e sete (15/03/1987), residente e domiciliado Rua João Abreu Castelo Branco, 
677, casa 04, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Bartolome Blanco 
Mamani e de Victoria Suca Quispe. EDITH SARA POMA MAMANI, estado civil solteira, 
profi ssão costureira, nascida em La Paz - Bolívia, La Paz - Bolívia no dia dezesseis de 
maio de mil novecentos e oitenta e nove (16/05/1989), residente e domiciliada Rua João 
Abreu Castelo Branco, 677, casa 04, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Jorge Simon Poma Silvestre e de Virginia Martina Mamani Huanca.

AMARILDO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, nascido em Nova Iguaçú, 
Estado do Rio de Janeiro, Nova Iguaçú, RJ no dia dezoito de junho de mil novecentos e 
setenta e quatro (18/06/1974), residente e domiciliado Rua Flor da Verdade, 144, casa 
01, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Alvim da Silva e de Elaine 
Moreira da Silva. ZENILDA SILVA DAS VIRGENS, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em Aracaju, Estado de Sergipe, Aracaju, SE no dia treze de agosto de mil 
novecentos e setenta e dois (13/08/1972), residente e domiciliada Rua Flor da Verdade, 
144, casa 01, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Luiz Silva Filho e 
de Magnolia Santos Silva.

JOSÉ CATARINO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de serviços 
gerais, nascido em São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, (CN:LV.A/053,FLS.266-
SÃO GONÇALO/RJ), São Gonçalo, RJ no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos 
e cinquenta e sete (25/05/1957), residente e domiciliado Rua Sabbado D'Ângelo, 2480, 
bloco 04, apartamento 64, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jadir Pereira 
da Silva e de Sebastiana da Silva. LUZIA MARREIRA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de acabamento, nascida em Conceição do Canindé, Estado do 
Piaui, (CN:LV.A/005,FLS.063V-CONCEIÇÃO DO CANINDÉ/PI), Conceição do Canindé, 
PI no dia vinte e seis de janeiro de mil novecentos e sessenta e quatro (26/01/1964), 
residente e domiciliada Rua Sabbado D'Ângelo, 2480, bloco 04, apartamento 64, Itaquera, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anísio José da Silva e de Aurora Marreira da Silva.

WESLLEY SILVA DIAS DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de produção, 
nascido em neste Distrito, (CN:LV.A/297,FLS.279V-ITAQUERA SP), São Paulo, SP no 
dia doze de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (12/12/1997), residente e 
domiciliado Rua Almadina, 81, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Heraldo Dias de 
Jesus e de Maria Onaide da Silva. ALINE GRASIELA FERREIRA ROVANI, estado 
civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Salvador, Estado da Bahia, Salvador, BA 
no dia dez de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (10/12/1986), residente e 
domiciliada Rua Almadina, 81, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Isaias Rovani e de 
Crispina Neres Ferreira.

ALEXANDER SANTOS MATOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de vendas, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/337.FLS.084V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e noventa e oito (25/12/1998), residente e 
domiciliado Rua Filipe Lauri, 349, apartamento 31-B, Conjunto Residencial José Bonifá-
cio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alex Santos Matos e de Yara Francisca Lima 
Santos. GIULIA DE OLIVEIRA LOPES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/326.FLS.082-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e dois de novembro de mil novecentos e noventa e oito (22/11/1998), residente e 
domiciliada Rua Nova Bassamo, 101, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Adriano Enrique Lopes e de Graziela Sousa de Oliveira Lopes.

DEYLA CRISTINA JESUS DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão agente de 
atendimento, nascida em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/185,FLS.205V-LIBERDADE/SP), 
São Paulo, SP no dia primeiro de dezembro de mil novecentos e noventa (01/12/1990), 
residente e domiciliada Rua Tenente-Coronel Luiz Grant, 57, casa 03, Parque Guarani, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Airton de Almeida e de Neide Aparecida Jesus de 
Almeida. ISADORA SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo - Capital, (CN:LV.A/277,FLS.142-BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e um de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (21/09/1994), residente e 
domiciliada Rua Tenente-Coronel Luiz Grant, 57, casa 03, Parque Guarani, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Luiz José da Silva e de Maria Milza Santos Vilar.

BRUNO DOS SANTOS SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão analista comercial, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-211,FLS.205 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (24/09/1994), 
residente e domiciliado Rua Serenata do Adeus, 151, bloco A, apartamento 41, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilson Feliciano de 
Souza e de Maura Ribeiro dos Santos de Souza. KAROLINE SUSIN PAULINO, estado 
civil solteira, profi ssão assistente de crédito, nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta 
Capital (CN:LV-A 240,FLS.213V-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito (26/02/1998), residente e domiciliada Rua 
Tomé Álvares de Castro, 98, bloco B, apartamento 44, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Admilson Paulino e de Irene das Dores Susin Paulino.

ABNER WILLIAM FONTES SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido 
em neste Distrito, São Paulo, SP no dia treze de abril de mil novecentos e noventa e 
quatro (13/04/1994), residente e domiciliado Rua Santa Marcelina, 516, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Abnael Azevedo de Souza e de Pércia Regina 
Fontes de Souza. VANESSA AGUIAR FERREIRA, estado civil divorciada, profi ssão 
recepcionista, nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital, São Paulo, SP no 
dia onze de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (11/09/1994), residente e 
domiciliada Rua Ferdinando Ramponi, 44, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Valdecir Ferreira e de Monica Cristina de Aguiar Ferreira.

DOUGLAS WILLIAM BARBOSA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vende-
dor, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/126.015-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezenove de abril de mil novecentos e noventa (19/04/1990), residente e domiciliado 
Rua Campinas do Sul, 279, casa 04, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Josenildo Jose dos Santos e de Cecilia Barbosa Moreira. BRUNA ALMEIDA DA COS-
TA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/153.
FLS.166V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de dezembro de mil novecentos 
e noventa e um (02/12/1991), residente e domiciliada Rua Campinas do Sul, 279, casa 
04, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Caetano da Costa e de 
Nelly Rose de Almeida.

LUIZ CARLOS BATISTA DE BARROS, estado civil divorciado, profi ssão escrevente, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia nove de novembro de mil nove-
centos e sessenta (09/11/1960), residente e domiciliado Rua Renzo Baldini, 754, casa 
10, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dalvo Batista de 
Barros e de Aparecida Batista de Barros. VALÉRIA APARECIDA DO ROSÁRIO, estado 
civil solteira, profi ssão professora, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-037,FLS.184 ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e sessenta 
e sete (16/09/1967), residente e domiciliada Rua Renzo Baldini, 754, casa 10, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Milton Jesuíno do Rosário e de 
Luiza Helena do Rosário.

JOSÉ GLEISON ALMEIDA LOURÊDO, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, nascido 
em Fortaleza, Estado do Ceará, Fortaleza, CE no dia seis de março de mil novecentos 
e noventa (06/03/1990), residente e domiciliado Rua Moacir Fagundes, 98, bloco 04, 
apartamento 134, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Eldo 
Abreu Lourêdo e de Maria de Fatima Almeida Lourêdo. LAIZ GOMES DO NASCIMENTO, 
estado civil solteira, profi ssão assistente técnico administrativo I, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/188.FLS.010V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de agosto de 
mil novecentos e noventa e três (19/08/1993), residente e domiciliada Rua Moacir Fa-
gundes, 98, bloco 04, apartamento 134, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Paulo Ferreira do Nascimento e de Teresinha Gomes Ferreira do Nascimento.

MARIO SILVA MISSIO FILHO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/044.FLS.085-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de 
dezembro de mil novecentos e setenta e nove (04/12/1979), residente e domiciliado 
Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 555, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Mario Silva Missio e de Laurita Rosa da Silva Missio. ADRIANA ALMEIDA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Rio Real, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/052.FLS.361-RIO REAL/BA), Rio Real, BA no dia nove de janeiro de 
mil novecentos e oitenta e nove (09/01/1989), residente e domiciliada Avenida Doutor 
Francisco Munhoz Filho, 555, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Miguel 
Martins dos Santos e de Josefa Edelzuita Almeida dos Santos.

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: JOSÉ MARIA FERREIRA, nascido em Minas Novas - MG, no dia 
15/05/1935, estado civil divorciado, profi ssão mecânico, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mariana Ferreira. A pretendente: CREUSA RODRI-
GUES DE SOUSA, nascida em Ibicaraí - BA, no dia 07/04/1952, estado civil solteira, 
profi ssão aposentada, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Manoel Marinho de Sousa e de Nair Rodrigues de Sousa.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Antonio Edgar Carvalho Patah - Ofi cial Interino
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

Distrito - Itaim Paulista
Bel. Pedro Vitor Barbaroto Ribeiro (Ofi cial Interino)

O pretendente: CLAUDINEI OLIVEIRA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em Santo André, SP, no dia (06/08/1981), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz Rocha e de Alice de Oliveira Rocha. A pretendente: GISELE 
SOUZA DA MOTTA, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida em Santo André, 
SP, no dia (17/04/1982), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Marcial Machado da Motta e de Silvia Aparecida Souza da Motta.

O pretendente: REGINALDO NERY REIS, estado civil solteiro, profi ssão tecnico de 
RX, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/02/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reny Nery Reis e de Maria Helenice Cavalcante Reis. A 
pretendente: GILSA RODRIGUES LOPES, estado civil divorciada, profi ssão tecnica de 
fármacia, nascida em Remanso, BA, no dia (16/06/1977), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilson Lopes Ferreira e de Mariza Rodrigues de Souza.

O pretendente: ADILSON ROBERTO LINS, estado civil divorciado, profi ssão manobrista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (09/06/1965), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Batista Santos Lins e de Shirley Roberto Lins. A pretendente: 
SUELI LOURENÇO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (28/02/1960), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Laercio Lourenço da Silva e de Luzinete Oliveira da Silva.

O pretendente: MAURICIO MOREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente administrativo de obras, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/06/1990), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo dos Santos e de Ester 
Moreira. A pretendente: KALIANE NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão assistente administrativo, nascida em Itapé, BA, no dia (29/03/1991), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vanderlei Ramos dos Santos e de 
Edinêi Barbosa do Nascimento.

O pretendente: ADRIANO DA SILVA CABRAL, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/09/1984), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Nunes Cabral e de Cleunice Maria da Silva Cabral. A pretendente: 
SHIRLEY MARQUES DA SILVA SANTOS, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (26/01/1970), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Almeida da Silva e de Maria José Marques da Silva.

O pretendente: DJALMA TELES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão caldeireiro, 
nascido em Jurema, PE, no dia (18/07/1949), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisca Rufi no da Silva. A pretendente: MARIA DO SOCORRO 
FERREIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Bento do Una, 
PE, no dia (29/10/1951), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Raimundo Ferreira Silva e de Maria de Lourdes Silva.

O pretendente: GLEDSON LEONIDAS PIRES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi s-
são conferente, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/09/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leonidas Batista dos Santos e de Luciana Aparecida 
Pires. A pretendente: NAYARA AMANDA SILVA GONÇALVES DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de loja, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/01/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Gonçalves dos Santos 
e de Beatriz Santos da Silva.

O pretendente: JOÃO BATISTA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão lider 
de padaria, nascido em Chã Grande, PE, no dia (06/01/1978), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Marculino dos Santos e de Margarida Nunes 
de Andrade. A pretendente: IRANEIDE DE ALMEIDA ALVES, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em Ibimirim, PE, no dia (03/05/1979), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Erasmo Jose Alves e de Maria Jose de Almeida.

O pretendente: GILMAR DE MELO FEITOSA, estado civil divorciado, profi ssão empacota-
dor, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/07/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Gilmar Aparecido Feitosa e de Selma Maria Carlos de Melo. A 
pretendente: SIRLENE AMÉLIA OLIVEIRA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/07/1990), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ailton Paulo de Almeida e de Silvana de Oliveira Almeida.

O pretendente: TIAGO DA SILVA SOARES, estado civil solteiro, profi ssão atleta, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (16/06/1983), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Osternes Soares e de America Inacia Soares. A pretendente: ANA PAULA DE 
OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (28/04/1975), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Gilberto de Oliveira Santos e de Vera Lucia de Oliveira Santos.

O pretendente: BENEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão car-
pinteiro, nascido em Ituaçu, BA, no dia (10/11/1949), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Aprigio Pereira de Oliveira e de Maria Rosa de Jesus. A preten-
dente: MARIA DO CARMO GONÇALVES, estado civil divorciada, profi ssão doméstica, 
nascida em Ribeira do Amparo, BA, no dia (16/04/1957), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Gonçalves de Oliveira e de Maria Santana do Carmo.

O pretendente: LUCIANO COELHO DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão con-
dutor escolar, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/09/1963), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Coelho de Lima e de Helena Maria de Lima. 
A pretendente: RISELVA CAVALCANTI CELESTINO, estado civil divorciada, profi ssão 
costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/03/1963), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Pedro Celestino e de Estanilce Cavalcanti Celestino.

O pretendente: JOSÉ EDEZIO MORAIS DE AZEVEDO FILHO, estado civil solteiro, 
profi ssão Instalador, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/06/1989), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Edezio Morais de Azevedo e de 
Josefa Cleide da Silva. A pretendente: BEATRIZ ARAUJO FARIAS, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/11/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Santana da Silva Farias e de 
Nilza Araujo Ribeiro Farias.

O pretendente: GABRIEL FREITAS PAULO DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão 
mecanico de refrigeração, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/11/1993), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos de Oliveira Melo e de Santa 
Freitas de Paulo Melo. A pretendente: KAREN SABRINA LIMA SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/06/1999), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jackson Nascimento Santos e de 
Sonia Lucia de Lima.

O pretendente: THIAGO DE PAULO BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão instalador, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (06/09/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sonia de Paulo Batista. A pretendente: TATIANE SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 
(12/06/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Afonso 
da Silva e de Lucilia Maria da Silva.

O pretendente: SIDNEI ENRIQUE PIMENTA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/07/1977), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João de Deus Alves Pimenta e de Albertina do 
Espirito Santo Pimenta. A pretendente: ANDRÉIA MARIA MENDONÇA, estado civil 
solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em Campina Grande, PB, no dia (18/11/1977), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arnaldo Mendonça e de 
Marluce Bazilio Mendonça.

O pretendente: CLEVERSON DE SOUZA ANTUNES, estado civil solteiro, profi ssão 
atendente, nascido em Guarulhos, SP, no dia (04/05/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Antunes e de Neuza Maria de Souza Antunes. 
A pretendente: NATÁLIA APARECIDA VANUCCI, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (22/01/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Alessandra Aparecida Vanucci.

O pretendente: MARCELO CLAUDINO MENDES, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/10/1980), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel Ferreira Mendes e de Adelia Claudino Mendes. A pretendente: 
ANGELA PAGANINI SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (11/02/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Hercilio de Oliveira Santos e de Vera Lucia Paganini Santos.

O pretendente: ALICIO MARTINS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Salgueiro, PE, no dia (22/05/1971), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Luciano da Silva e de Maria das Dores da Conceição. A preten-
dente: MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Salgueiro, PE, no dia (13/04/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Alberto Agostinho Simão e de Antonia Vitalina de Oliveira.

O pretendente: JONATHAN ROSA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (21/06/1995), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Genivaldo Rosa da Silva e de Adelia Marcelina da Silva. A pretendente: 
WELIDA DO NASCIMENTO SILVA, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (23/08/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Luiz Orispo da Silva e de Eliana Aparecida Menezes do Nascimento Silva.

O pretendente: WELINGTON DE SOUZA SOARES, estado civil divorciado, profi ssão 
cabista, nascido em Vargem Alegre, MG, no dia (04/06/1981), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Antonio Soares e de Luzia de Souza E Silva. 
A pretendente: RITA DE CASSIA JESUS, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (03/01/1980), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Geni Maria de França.

O pretendente: BRUNO SOUSA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão analista 
comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/12/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Augusto dos Santos e de Marina de Sousa dos Santos. 
A pretendente: MÍRIAN FREITAS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (01/12/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Admilson Geraldino da Silva e de Debora da Cunha Freitas.

O pretendente: JOSÉ LUIZ DE ARAUJO, estado civil divorciado, profi ssão frentista, 
nascido em Aiuaba, CE, no dia (06/02/1950), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Luiz de Araujo e de Joana Maria de Jesus. A pretendente: 
GEDALVA PANTA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de serviços gerais, 
nascida em Paranatama, PE, no dia (25/07/1974), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Maria Panta da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE APARECIDO GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/11/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Jose da Silva e de Ana Lucia Gonçalves. 
A pretendente: RAFAELA LONGUINHO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
encarregada de departamento pessoal, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/12/1990), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos dos Santos 
e de Regina Celia Longuinho dos Santos.

O pretendente: ERICK NEVES COSTA, estado civil solteiro, profi ssão recepcionista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (02/03/1994), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Julio Antonio Costa e de Uirajane Neves do Nascimento Costa. A pretendente: 
ANA CAROLINA DE FREITAS VICTOR, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (27/12/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Wiliam Cesar de Freitas Victor e de Valdyete Cordeiro da Silva Victor.

O pretendente: ISRAEL BARBOSA NOGUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão bombeiro 
civil, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/12/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Aldo Nogueira de Farias e de Roselita Barbosa. A pretendente: 
KARINA PACHECO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (17/05/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Dilson Carlos dos Santos e de Angelita Pacheco.

O pretendente: LUCAS DOS SANTOS, estado civil viúvo, profi ssão cabeleireiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (26/04/1996), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Daniel dos Santos e de Nilva Elza de Sousa Santos. A pretendente: LAURA 
STHEFANY ALVES MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Itaqua-
quecetuba, SP, no dia (24/11/2001), residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, 
SP, fi lha de Josineide Alves Moreira.

O pretendente: LUIZ ANTONIO NOVAIS LANDULFO, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro mecanico, nascido em Guarulhos, SP, no dia (13/01/1986), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Argemiro Novais Landulfo e de 
Elizabete Novais Landulfo. A pretendente: APARECIDA MARCELA GUEDES, estado civil 
solteira, profi ssão bancaria, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/10/1987), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdeci Vieira Guedes e de Severina 
Rozimeire dos Passos.

O pretendente: FLAVIO SOUZA AMBROSIO, estado civil divorciado, profi ssão policial 
militar, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/02/1979), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Ambrosio Neto e de Aurenice Souza Ambrosio. A 
pretendente: LUANA LIMA SILVA, estado civil solteira, profi ssão administradora de 
empresas, nascida em Guarulhos, SP, no dia (21/03/1988), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aloisio Lima Silva e de Ana Lucia dos Santos.

O pretendente: ELIEL NERES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (24/01/1994), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de João Ricardo Marques da Silva e de Eunice Neres da Silva. A pretendente: 
TATIANE SILVA MOTA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Feira de 
Santana, BA, no dia (16/06/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Anailson Silva Mota e de Lucinete Silva Mota.

O pretendente: DANIEL SOUZA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/07/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Daniel Silva e de Alda de Souza Silva. A pretendente: STELLA 
GOMES FELICIO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de logistica, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (24/08/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Osvaldo Felicio Junior e de Ester Gomes da Silva Felicio.

O pretendente: EDSON GOMES FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão mecânico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/12/1986), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Benedito Gomes Ferreira. A pretendente: ARIANA DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Arujá, SP, no dia (18/09/1985), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mariza Santana da Silva.

O pretendente: ROGÉRIO SANTOS ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/01/1975), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Souza Almeida e de Hilda Santos Almeida. A 
pretendente: VILMA FRANÇA SANTOS, estado civil viúva, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em Uruçuca, BA, no dia (15/07/1972), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Aristides França e de Laurides Alves da Silva.

O pretendente: LUIZ FILIPPE SOARES DOS REIS, estado civil solteiro, profi ssão aten-
dente, nascido em Coronel Fabriciano, MG, no dia (09/06/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eustaquio Luiz dos Reis e de Maria do Consolo 
Soares. A pretendente: LILIANE JESUS GOMES, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (23/02/2000), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco Ribeiro Gomes e de Adelaide Maria de Jesus.

O pretendente: MARCOS CHERAZZI DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
autonomo, nascido em Guarulhos, SP, no (10/08/1971), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ilton Francisco da Silva e de Luzia Cherazzi da Silva. 
A pretendente: EMANUELLE CAMPOS GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão 
assistente administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/11/1990), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Erneildo Gonçalves dos Santos e de 
Maristela Campos do Amaral Gonçalves.

O pretendente: VALMIR JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, nascido 
em Itabaiana, PB, no dia (17/07/1986), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Almir da Silva e de Maria de Fátima da Silva. A pretendente: STEFANE 
MARINHO DE JESUS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Itabuna, BA, 
no dia (27/06/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos 
Henrique de Jesus e de Nayana Silva Marinho de Jesus.

O pretendente: JOSÉ ANSELMO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão controlador 
de acesso, nascido em Craibas, AL, no dia (01/10/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Geraldo da Silva e de Zélia da Silva. A pretendente: 
VITORIA CAROLINA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em Ferraz de Vasconcelos, AL, no dia (23/06/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Marcos dos Santos e de Marinalva dos Santos Brito.

O pretendente: CELIO ROBERTO REZENDE, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/01/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Rezende e de Zenaide Aparecida Rezende. A 
pretendente: FERNANDA RIBEIRO VILAS BOAS, estado civil divorciada, profi ssão 
operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/08/1983), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista Vilas Boas e de Marisete Dias 
Ribeiro Vilas Boas.

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: IGOR HYPOLITO GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão ad-
vogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/04/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Hypolito Gonçalves e de Vera Lucia 
Alves de Assis Gonçalves. A pretendente: CINTHYA SCHALCH SIQUEIRA, estado civil 
divorciada, profi ssão enfermeira, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/02/1979, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Baptista Siqueira e 
de Maria Irene Schalch Siqueira.

O pretendente: JOSÉ JACINTO DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 06/02/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Francisco Jacinto Araujo e de Neusa Maria Rocha Araujo. A pre-
tendente: JOYCE DE FÁTIMA GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de atendimento, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 13/05/1983, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdomiro Gonçalves da Mota e 
de Jandira da Silva Gonçalves.

O pretendente: ROBERT EDUARDO DIAZ LA ROSA, nacionalidade venezuelana, 
estado civil solteiro, profi ssão abrigador integral, nascido em Maturin - Venezuela, no dia 
03/06/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Fermin 
Niufer Eduardo Diaz Jacco e de Maria Isabel La Rosa Seijas. A pretendente: SARAY 
COROMOTO BELANDRIA VASQUEZ, nacionalidade venezuelana, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Caripito - Venezuela, no dia 15/02/1988, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ernesto David Belandria Malpa e de 
Miriam Del Valle Vasquez de Belandria.

O pretendente: DIEGO CAMARGO MARTINS, estado civil divorciado, profi ssão contador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 24/04/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Emiliano Martins Neto e de Sueli Aparecida Camargo Martins. A 
pretendente: RENATA APARECIDA BEVIANI, estado civil divorciada, profi ssão gestora 
administrativa, nascida em São Paulo - SP, no dia 18/04/1980, residente e domiciliada 
nesta Capital - SP, fi lha de Adalberto Salvador Beviani e de Maria Aparecida Beviani.

O pretendente: TADEU USAI, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 31/07/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Eduardo Usai e de Isabel Maria de Oliveira Usai. A pretendente: BEATRIZ 
YAMAMOTO CHRISTOFOLETE, estado civil solteira, profi ssão fotógrafa, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 23/10/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Richard Eduardo Christofolete e de Adriana Yamamoto Christofolete.

O pretendente: JEFFERSON FERREIRA DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro eletricista, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/08/1982, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Saturnino de Araujo Sobrinho e 
de Risaete Ferreira de Araujo. A pretendente: CAROLINE SILVA DELATORRE, estado 
civil solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, no dia 
22/02/1988, residente e domiciliada em Salto - SP, fi lha de José Roberto Delatorre e de 
Edileusa Alves Silva Delatorre.

O pretendente: ROGÉRIO MONTEIRO VERONESI, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico em contabilidade, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/09/1976, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ludovico Veronesi e de Aurelina 
Monteiro Veronesi. A pretendente: GLAUCIE GONÇALVES GARCIA, estado civil divor-
ciada, profi ssão secretária/recepcionista, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/06/1975, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wagner Bacchi Garcia 
e de Maria do Carmo Gonçalves Garcia.

O pretendente: RODRIGO LEME, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 31/12/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jorge Leme e de Sonia de Oliveira Leme. A pretendente: CLEONICE 
REGINA MARTINS, estado civil divorciada, profi ssão autônoma, nascida em Guarulhos 
- SP, no dia 08/10/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Antonio Tereza Martins e de Margarida de Lourdes Procopio Martins.

O pretendente: VINICIUS AMAMOTO, estado civil solteiro, profi ssão lider de pátio, nascido 
em Guarulhos - SP, no dia 31/01/1995, residente e domiciliado em Guarulhos - SP, fi lho 
de Wilson Shigeru Amamoto e de Vera Lucia da Silva. A pretendente: ANA FLÁVIA DE 
SOUSA, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativa, nascida em Arapiraca 
- AL, no dia 15/11/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Erinaldo Francisco de Sousa e de Josefa Maria de Sousa.

O pretendente: JÉRÔME PRZENIOSLO, estado civil viúvo, profi ssão socorrista, nascido 
em Angoulême - França, no dia 17/02/1973, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Francis Przenioslo e de Monique Marie Pingaud. A pretendente: 
CRISTIANE CORREIA DOS SANTOS DEROUIN, estado civil viúva, profi ssão chefe de 
cozinha, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/04/1970, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Raul José dos Santos e de Abigail Correira dos Santos.

O pretendente: FELIPE DE OLIVEIRA NEVES, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/07/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José da Conceição Neves e de Cicera de Oliveira Ne-
ves. A pretendente: DANIELLE FAVA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 16/01/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Ivan Pinheiro da Silva e de Nádia Sanchez Fava da Silva.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: FRANCISCO JOSÉ DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em Recife, PE, no dia (21/08/1967), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco José da Silva e de Iraci Tavares de Miranda. A 
pretendente: REGIANE LIMA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (05/12/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Mário Martins da Silva e de Nazare Corrêa Lima da Silva.

O pretendente: SIDINEI LOURENÇO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Paulo Jacinto, AL, no dia (17/10/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Lourenço da Silva e de Josilene Teresa da Silva. 
A pretendente: AMANDA GOMES OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão tecnica de 
enfermagem, nascida em Mauá, SP, no dia (07/03/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Gomes Oliveira e de Marisa de Oliveira.

O pretendente: HANS KRAINER DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de logistica, nascido em Santos, SP, no dia (19/03/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Moraes Ferreira de Oliveira e de Wania Krainer 
de Oliveira. A pretendente: DANIELLA SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de logistica, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/02/1993), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Ferreira de Oliveira e de 
Maria Sonia Santos Costa.

O pretendente: CARLOS BERNARDINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão au-
tonomo, nascido em Itainopolis, PI, no dia (29/01/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Bernardino Vieira da Silva e de Teresa Maria da Silva. 
A pretendente: ERICA FRANÇA SOARES, estado civil divorciada, profi ssão operadora 
de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/03/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aparecido Costa Soares Filho e de Lucineide de Jesus 
França Soares.

Os animais fazem parte de seus shows por todo o Brasil. 
Giselle apresenta os diversos formatos da dança egípcia, 
como: clássica egípcia, espada, solo de derbake, véus (único 

véu, véu duplo, sete véus e véu wings), candelabro, punhal, saidi 
(bastão/bengala), snujs (sagat), beduína, pandeiro e a mais requi-
sitada, a dança com a serpente. “É inexplicável a sensação quando 
elas participam das minhas apresentações, me sinto elevada ao 
topo da serenidade, como as sacerdotisas com seus animais. Eles 
convivem comigo há mais de 20 anos, são considerados meus fi -
lhos, me dão amor e recebem amor. Nada melhor do que receber 
um carinho pela manhã do animalzinho de estimação, diz Giselle.

Todos possuem uma característica diferente e se manifestam 
individualmente com a Giselle na dança. O Thot tem uma na-
tureza zen e sábia, o Rah é protetor, prudente e extremamente 
carinhoso. O Hórus é moleque e bem independente, e o Shiva 
tem a doçura de uma criança.

Como conviver com quatro cobras em casa, 
como animais de estimação

Ter um animal de estimação requer cuidados e muito amor, principalmente se for exótico. A bióloga e bailarina Giselle Kenj, sabe muito bem como é, pois 
mora e dorme na mesma cama com quatro cobras da raça Píton, sendo três albinas, intituladas carinhosamente por ela como seus “babies”

A bailarina mantém o local impecável onde seus “babies” fi cam. 
Está sempre alerta com a temperatura, dispõe periodicamente de 
água e banhos para a hidratação do corpo e escamas, e durante o 
mês leva uma por vez ao veterinário para consulta e alimentação.

Os cuidados são muitos para as cobras de estimação, deve-se 
atentar até com a mudança de estação. Por exemplo, o verão 
é muito benéfi co, pois o calor faz com que fi quem em perfeita 
harmonia com a saúde e bem estar, dispensando a utilização de 
lâmpadas que muitas vezes tornam o ar inadequado e o nível de 
umidade prejudicial. Já no inverno, a necessidade de lâmpadas 
e aquecedor faz com que o ar se torne mais seco e com isso, a 
hidratação deve aumentar. A falta de higiene e aquecimento pode 
causar doenças respiratórias fatais como a pneumonia, e contribuir 
para surgimento de mofo e fungos, facilitando o desenvolvimento 
de infecções bacterianas ou fúngicas.

Fonte e outras informações: (www.facebook.com/pages/Giselle-Kenj).
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