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BOLSAS
O Ibovespa: +1,13% Pontos: 
82.738,88 Máxima de +1,93% 
: 83.396 pontos Mínima de 
-0,25% : 81.613 pontos Volu-
me: 14,2 bilhões Variação em 
2018: 8,29% Variação no mês: 
-3,92% Dow Jones: -0,72% Pon-
tos: 24.834,41 Nasdaq: -0,21% 
Pontos: 7.378,46 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,6436 Venda: R$ 3,6441 
Variação: -1,09% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,72 Venda: R$ 3,82 
Variação: -1,12% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,6496 Venda: R$ 
3,6502 Variação: -1,54% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,5900 
Venda: R$ 3,7900 Variação: 
-1,22% - Dólar Futuro (junho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,80% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.292,00 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,09% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 151,500 
Variação: -1,3%.

Cotação: R$ 3,6490 Variação: 
-0,86% - Euro (17h42) Compra: 
US$ 1,1779  Venda: US$ 1,1779  
Variação: -0,13% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2910 Venda: R$ 
4,2930 Variação: -1,15% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2470 Ven-
da: R$ 4,4730 Variação: -1,19%.

Futuro: +1,04% Pontos: 83.155 
Máxima (pontos): 83.755 Míni-
ma (pontos): 81.770. Global 40 
Cotação: 781,679 centavos de 
dólar Variação: +0,18%.

“É preciso ser 
realista para 
descobrir a verdade.
É preciso ser 
romântico para
criá-la”.
Fernando Pessoa (1888-1935)
Escritor português

zerar a Cide, e o presidente 
me deu a informação de que, 
para o diesel, ele vai zerar 
a Cide”. Em mensagem no 
Twitter, ele havia dito que 
a Cide seria zerada com o 
objetivo de reduzir o preço 
da gasolina e do diesel (ABr).

Os presidentes do 
Senado, Eunício Oli-
veira, e da Câmara, 

Rodrigo Maia, anunciaram 
que o governo vai zerar a 
Contribuição de Interven-
ção no Domínio Econômico 
(Cide) cobrada sobre os com-
bustíveis. Os parlamentares 
informaram que os recursos 
que poderão ser obtidos 
com o projeto que reonera 
setores da economia, ainda 
em tramitação no Congresso, 
serão usados para reduzir o 

Eunício e Maia anunciam que 
governo pretende zerar a 
Cide sobre gasolina e o diesel

impacto sobre o aumento do 
preço do diesel.

Em suas contas pessoais no 
Twitter, Maia e Eunício disse-
ram que a decisão foi acertada 
com o ministro da Fazenda, 
Eduardo Guardia. O anúncio 
de ambos ocorreu de forma 
surpreendente, já que, até o 
fi m da manhã de ontem (22), 
o ministro considerava “redu-
zido” o espaço para diminuir 
os tributos dos combustíveis. 
Desde segunda-feira (21), ca-
minhoneiros fazem protestos e 

bloqueiam estradas em vários 
estados contra o aumento 
no preço do combustível. Só 
na semana passada, o valor 
do diesel e da gasolina nas 
refi narias subiu cinco vezes 
consecutivas.

“Em acordo com o ministro 
da Fazenda, acertamos que a 
Cide será zerada com o objeti-
vo de reduzir o preço da gaso-
lina e do diesel. E, também, os 
recursos da reoneração serão 
todos utilizados para reduzir 
o impacto sobre o diesel. 

Maia e Eunício disseram que a decisão foi acertada com o ministro da Fazenda,

Eduardo Guardia.

Seguiremos trabalhando para 
que o consumidor seja o mais 
rapidamente benefi ciado com 
a redução dos preços dos com-
bustíveis”, escreveu Eunício 
Oliveira na rede social.

“Fechamos aqui a aprovação 
[do projeto] da reoneração, a 

arrecadação vai toda para re-
dução do diesel”, afi rmou Maia 
em vídeo no qual aparece ao 
lado de Eunício e do líder do 
governo no Congresso, André 
Moura (PSC-SE). O presidente 
da Câmara esclareceu: “Nós 
tínhamos feito a proposta de 

Temer anuncia
pré-candidatura de 
Meirelles à Presidência

O presidente Michel Temer 
anunciou ontem (22) a pré-
-candidatura do ex-ministro 
da Fazenda Henrique Meirel-
les às eleições de outubro de 
2018 ao Planalto, pelo MDB. 
Desde o início do dia, havia 
especulações de que Temer 
pudesse desistir de sua própria 
candidatura devido à baixa po-
pularidade de seu nome. 

A confi rmação veio durante 
um evento do MDB, chamado 
de “Encontro com o Futuro”, 
para divulgar as ideias e dire-
trizes caso o partido vença as 
eleições à Presidência. “Queira 
Deus que você um dia seja o 
único candidato de centro no 
nosso país, que possa continuar 
o que nós começamos”, disse 
Temer dirigindo-se a Meirelles.

Já o ex-ministro fez elogios 
a Temer e comentou que o 
“julgamento da história não 
aconteceu no mesmo tempo 
do julgamento dos homens”. De 
acordo com Meirelles, o atual 
presidente terá seu “valor re-
conhecido no futuro” (ANSA).

O governo nunca considerou 
mudar a política da Petrobras de 
reajuste de preços dos combus-
tíveis, afi rmou ontem (22) o pre-
sidente da Petrobras, Pedro Pa-
rente, ao sair de reunião com os 
ministros da Fazenda, Eduardo 
Guardia, e de Minas e Energia, 
Moreira Franco, no Ministério 
da Fazenda. “Na abertura da 
reunião, foi logo esclarecido 
que de maneira nenhuma o 
objetivo seria o governo pedir 
qualquer mudança na política 
de preços da Petrobras”, disse, 
informando que os reajustes 
estão relacionados aos preços 
internacionais e ao câmbio.

Segundo Parente, a reunião 
teve o objetivo de dar infor-
mações sobre a dinâmica de 
mercado. Perguntado se a 
redução dos preços da gasolina 
e do diesel foi feita por pressão 
política, Parente explicou que a 
decisão foi tomada em função 
da queda do dólar na segunda-

Presidente da Petrobras,

Pedro Parente.

O Brasil vai adotar medidas 
para alertar o consumidor, no 
rótulo de alimentos processa-
dos, sobre o excesso de açúcar. 
O anúncio foi feito ontem 
(22) pelo ministro da Saúde, 
Gilberto Occhi, na plenária 
da 71ª Assembleia Mundial da 
Saúde, promovida pela OMS. 
No encontro, em Genebra, o 
governo brasileiro apresentou 
proposta de nova rotulagem de 
alimentos e também um acordo 
com a indústria para a redução 
de açúcar em alimentos ultra-
processados. 

As medidas, segundo a pasta, 
visam facilitar a compreensão 
do consumidor e trazer orienta-
ções claras para escolhas mais 
saudáveis.

“Estamos engajados na ado-
ção de políticas concretas e 
efetivas para conter o avanço 
da obesidade. O Brasil adotará 
medidas para alertar sobre o 
excesso de açúcar no rótulo 
de alimentos processados e, as-
sim, os consumidores poderão 
fazer escolhas mais saudáveis. 
Também estamos estruturando 
medidas para reduzir o açúcar 
nesses alimentos”, disse Occhi, 
durante discurso.

Dados da pesquisa Vigitel 
apontam que a excesso de peso 

Alimentos deverão conter 

informações sobre quantidade 

de açúcares.
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Roque Sá/Ag.Senado

São Paulo - O pré-candidato 
do PSDB à Presidência da 
República, Geraldo Alckmin 
minimizou ontem (22), a de-
cisão dos desembargadores do 
TJ-MG de rejeitar o recurso do 
ex-governador mineiro Eduar-
do Azeredo, condenado a 20 
anos e um mês por peculato e 
lavagem de dinheiro no caso 
do mensalão mineiro.

“Isso mostra que as institui-
ções funcionam. A Justiça não 
é vermelha, azul, amarela ou 
verde”, disse Alckmin, após 
participar de evento com em-
presários do setor varejista. 
Quando questionado sobre o 
eventual impacto eleitoral da 
prisão de um tucano, Alckmin 
disse que Azeredo está afastado 
da vida partidária “há pratica-
mente 10 anos”. “Diferente de 
outros partidos, que querem 
desacreditar as instituições, 
nós defendemos que a lei é para 
todos”, declarou.

Durante almoço com em-
presários do setor varejista, o 
tucano foi questionado sobre 
o perfi l ideal de um candidato 
a vice na sua chapa. “Eu gos-
taria de ter uma mulher como 
vice”, respondeu. A jornalistas, 
porém, afi rmou que a decisão 
será tomada em julho. “Fiz isso 
para mexer com a Luiza Trajano 
dona do Magazine Luiza, uma 
das cinco mulheres no en-
contro”. Também comentou a 

Pré-candidato do PSDB à 

Presidência da República, 

Geraldo Alckmin.
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Brasília - O pré-candidato do 
PDT à Presidência da República, 
Ciro Gomes, defendeu ontem 
(22), que há uma “invasão in-
tolerável” entre os poderes no 
Brasil e que é preciso “colocar 
um fi m” nesta prática. Segundo 
ele, o Ministério Público e o 
Judiciário querem governar “no 
lugar de todo mundo” e é neces-
sário “deslocar” o eixo do poder 
político no País para o controle 
dos políticos eleitos pelo povo. 

“Hoje o Congresso Nacional é 
desmoralizado, o poder federal, 
desmoralizado, a autoridade 
política, desmoralizada. Há uma 
invasão absolutamente intolerá-
vel, que tem de ser posto um fi m, 
de atribuições democráticas por 
poderes que não são votados. O 
MP quer governar no lugar de 
todo mundo. o Judiciário quer 
governar no lugar de todo mun-
do”, disse ao discursar na XXI 
Marcha a Brasília em Defesa dos 
Municípios, em Brasília.

Em seguida, Ciro defendeu 
que o Brasil precisa “se livrar” 
da medida que impôs um teto 
para os gastos públicos, a emen-
da constitucional 95, aprovada 
pelo governo Temer.

“O baronato quer tabelar to-

Pré-candidato do PDT à 

Presidência da República, 

Ciro Gomes.
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Brasília - Buscando se apre-
sentar como terceira via na 
eleição presidencial, o pré-
-candidato do Podemos à Pre-
sidência, Álvaro Dias, defendeu 
ontem (22), que o Brasil não 
está dividido entre direita e 
esquerda, mas sim entre ‘ho-
nestos e corruptos’. “O Brasil 
hoje não está dividido entre 
esquerda e direta, está dividido 
entre os honestos e os ladrões 
da República que assaltaram 
o País”. 

O pré-candidato do Podemos 
disse que a administração pú-
blica do País foi desarrumada 
por incompetentes e corruptos. 
“Nossa missão é arrumar o 
Brasil. Vamos buscar coesão 
e unidade”. Diante de uma 
plateia formada por gestores 
municipais, na XXI Marcha a 
Brasília em Defesa dos Mu-
nicípios, em Brasília, Álvaro 
defendeu que as reformas do 
sistema federativo e tributária 
serão as prioritárias em um 
eventual governo de seu par-
tido à frente do País.

“A refundação da Republica 
passa pela reforma do sistema 
federativo. A federação não 
cabe no Brasil. Os municípios 
estão sendo expelidos pela 
injustiça do sistema federativo, 
que promove uma distribui-
ção de recursos perversa em 
detrimento de quem vive nos 
municípios”, afi rmou. Dias ex-
plicou que, a partir da reforma 

Pré-candidato do Podemos à 

Presidência, Álvaro Dias.
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Massacre do Carandiru
A 4.ª Câmara Criminal do Tri-

bunal de Justiça de São Paulo 
(TJ-SP) manteve ontem (22), 
a anulação dos julgamentos do 
massacre do Carandiru, que 
resultou na morte de 111 presos 
após uma rebelião em outu-
bro de 1992. Com isso, os 74 
policiais militares condenados 
devem ser submetidos a novo 
júri popular, ainda sem data.

Governo não considera mudar 
política de preços da Petrobras

preços dos combustíveis, como 
mudanças na tributação. “O 
governo está preocupado com 
os preços e está procurando ver 
o que, no nível deles, pode ser 
feito”, disse. Acrescentou que 
o assunto é de responsabilidade 
do governo. “Sobre esses temas 
da alçada do governo, só as 
autoridades do governo têm 
que falar”, afi rmou.

Há discussões no governo 
sobre a possibilidade de redução 
da cobrança de tributos sobre os 
combustíveis. Existem situa ções 
em que a composição de impos-
tos supera 40% do valor fi nal 
do preço. Eliseu Padilha (Casa 
Civil) disse que o governo estuda 
uma forma de tornar os preços 
dos combustíveis mais “previsí-
veis”. As reuniões ocorrem no 
momento em que os caminhonei-
ros defl agraram uma paralisação 
por tempo indeterminado e que 
bloqueiam rodovias em vários 
estados (ABr). 

-feira (21). “A redução de hoje 
é simples de entender: houve 
uma redução importante de 
câmbio. O Banco Central inter-
veio com mais intensidade no 
mercado, houve uma redução 
de câmbio e isso foi refl etido 
no preço”, disse.

Parente evitou falar sobre 
eventuais medidas que o gover-
no possa adotar para reduzir os 

Alimentos açucarados terão 
alerta para consumidor

atinge 54% da população nas 
capitais do país. Os números 
mostram ainda que, em 2017, 
18,9% dos brasileiros estavam 
obesos. No Brasil, a discussão 
sobre um novo modelo de ro-
tulagem está sendo conduzida 
pela Anvisa. A proposta da enti-
dade é que o rótulo seja fi xado 
na parte frontal do produto, 
com advertências em relação 
ao excesso de nutrientes que 
podem trazer malefícios a 
saúde, como sódio, gordura e 
açúcares (ABr).

‘Justiça não é vermelha 
nem azul’, diz Alckmin

decisão do MDB de ofi cializar a 
pré-candidatura do ex-ministro 
Henrique Meirelles. “Difícil ter 
uma única candidatura de cen-
tro, mas é louvável fazer uma 
convergência democrática”, 
disse o ex-governador. 

Durante o encontro, Alckmin 
reforçou um discurso de afas-
tamento do governo Temer. 
“Investimento é confi ança. O 
governo perdeu a capacidade 
de investimento”, disse o tuca-
no. Alckmin voltou a defender a 
reforma da Previdência e disse 
que é preciso aproveitar a “for-
ça da eleição” para apresentar 
a proposta (AE).

Brasil está dividido entre 
‘honestos e ladrões’

federativa, faria também a re-
forma tributária, com a criação 
de um imposto único de valor 
agregado (IVA) nacional, que, 
segundo ele, poderia eliminar 
a distribuição incorreta dos 
recursos públicos.

“As Contribuições Sociais 
representam mais de 50% das 
receitas, mas não são comparti-
lhadas pela União com Estados 
e municípios. Portanto celebra-
-se a perversa concentração de 
recursos. A reforma tributária 
será instrumento para reco-
locar os recursos nos cofres 
municipais. Na medida em que 
instituirmos o IVA, vamos elimi-
nar esta distribuição incorreta 
dos recursos”, afi rmou (AE).

Judiciário e MP querem governar 
‘no lugar de todo mundo’

dos os gastos para deixar livre 
os gastos com juros e rolagem 
de dívida pública”, afirmou 
antes de explicar que isso não 
signifi ca que esteja defendendo 
o défi cit das contas públicas. 
“Eu não tenho um dia de défi cit 
na minha longa vida pública, 
entretanto, no caso brasileiro, 
produzimos uma norma que 
não há precedente no mundo. 
Todas as necessidades dra-
máticas estão limitadas a 25% 
da execução orçamentária”, 
argumentou (AE).
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Compartilhar notícias 
falsas pode comprometer 

seu emprego

Uma das maiores 

preocupações do mundo 

digital, atualmente, 

são as fake news. No 

ambiente de trabalho, 

elas eram conhecidas 

como a “rádio-peão”

São informações falsas 
proliferadas sem a preo-
cupação com sua origem 

ou veracidade. Para combatê-
-las, nada melhor que o senso 
crítico e a educação virtual. 
Devido ao grande avanço da 
tecnologia e internet, tornou-
-se comum receber fake news 
em mensagens no WhatsApp e 
nos feeds de notícias do Face-
book, Twitter e demais redes 
sociais. Elas podem ser usadas 
para aplicar golpes, espalhar 
vírus e dúvidas infundadas, 
influenciar opiniões e até 
manipular o cenário político. 

Só para ter uma ideia do 
tamanho do problema, o com-
partilhamento de fake news 
deve começar a ser punido com 
multas e até a prisão em alguns 
países. No Brasil, por hora, seu 
maior impacto talvez seja na 
vida profi ssional de quem es-
palha essas informações falsas. 
As fake news que você repassa 
podem ser veneno para sua 
carreira. Não se deve acredi-
tar em tudo que se lê, pois ao 
espalhar essas notícias falsas 
sua imagem se atrela a elas. 
Isso compromete emprego, 
chances de recolocação, e até 
mesmo a imagem profi ssional 
a longo prazo.

Antes de clicar em “com-
partilhar” ou “publicar” algo, 
é bom pensar nas consequên-
cias. Tudo que é dito online, 
sobretudo se estivermos em 
uma rede social profi ssional, 
pode e será usado contra ou a 
seu favor. Uma boa dica é sem-
pre checar a fonte, verifi car 
se ela veio de um veículo que 
garanta credibilidade. 

É importante se tomar mui-
to cuidado ao compartilhar 
notícias com base apenas em 
um título chamativo, ou uma 
opinião pouco embasada, sem 
ao menos ler a informação com-
pleta, e buscar saber se aquilo 
condiz com a realidade. Não 
encaminhe áudios sem fontes, 
não compartilhe correntes 
sem checar a veracidade dos 
fatos e preste muita atenção 
no endereço da notícia. Evite 
sites conhecidos por serem 
sensacionalistas e preste 
atenção na formatação e na 
ortografi a da matéria, dentre 
outros cuidados básicos. 

Outro ponto de atenção 
são as informações ligadas à 

política. Se possível, não com-
partilhe informações desse 
tipo, sobretudo em redes pro-
fi ssionais. Elas são sempre con-
troversas, mexem com pontos 
de vista de muitas pessoas, e 
às vezes até quando são infor-
mações verdadeiras, corre-se 
o risco de ofender alguém, 
inclusive seu empregador.

Nunca fomente discussões 
desse cunho. Por vezes, você 
pode nem dizer algo ofensivo, 
mas as discussões que podem 
se seguir na linha da postagem 
podem ganhar peso negativo, 
e você não tem controle sobre 
isso. Deixar sua imagem atre-
lada ao que os outros estão 
dizendo é um risco que se 
corre à toa.

Outro ponto importante é 
jamais falar mal da empresa 
onde trabalha ou já trabalhou. 
Grandes empresas têm fun-
cionários especializados em 
analisar qualquer menção à 
empresa em redes sociais. Ou 
seja, você será observado. No 
fi nal de contas, se você publica 
algo falso ou ofensivo, mesmo 
que posteriormente apague, 
isso será visto por um número 
considerável de pessoas. 

O cuidado deve ser prévio e 
algumas dicas são bem vindas: 
não leia só o título, verifi que o 
autor, verifi que se conhece o 
site e se o mesmo é confi ável, 
observe se o texto contém 
erros ortográfi cos, veja a data 
de publicação, verifi que outras 
fontes e tome cuidado com o 
sensacionalismo. Os profi s-
sionais devem compreender 
que quando estão nas redes 
sociais, devem tomar o máximo 
de cuidado para não criar uma 
imagem negativa. 

Entrar em espaços de con-
teúdo duvidoso, compartilhar 
notícias falsas e até participar 
de debates políticos de baixo 
nível são posturas que devem 
ser abandonadas. O profi s-
sional deve ser reconhecido 
pelas atitudes positivas e não 
por polêmicas e postagens 
duvidosas. Quanto maior for a 
exposição de uma pessoa nas 
redes sociais, mais vulnerável 
ela fi ca. Critério em relação à 
exposição é imprescindível. 

Quem gosta e precisa se ex-
por, que o faça com qualidade, 
orientação e bom senso. É 
preciso olhar de modo crítico 
para as informações comparti-
lhadas e analisar se o conteúdo 
é coerente com o seu discurso 
profi ssional, se é favorável a 
novos negócios. Sua imagem na 
web vale mais que 1000 likes.

(*) - É Gerente de Hunting e 
Outplacement da NVH –

Human Intelligence
(http://nvh.com.br/2017/human/).

Fernanda Andrade (*)
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A desconfi ança é grande. 
Pesquisa divulgada on-
tem (22) pela Associa-

ção Brasileira de Mantenedoras 
de Ensino Superior (ABMES) 
mostra que 62% dos entrevista-
dos acreditam que a qualidade 
dessa modalidade não é bem 
avaliada no mercado de traba-
lho e 56% dizem que preferem 
o ensino presencial.

A pesquisa mostra ainda des-
conforto em ter a maior parte 
das aulas pela internet: 62% 
dos estudantes e potenciais 
alunos dizem que acreditam 
que as instituições de ensino 
EaD não oferecem suporte 
para tirar dúvida na hora e 37% 
dizem que têm difi culdade com 
sistema de aula online.

Ao todo, foram entrevistados 
1.012 homens e mulheres de 
18 a 50 anos, sendo 256 alunos 
e 756 potenciais candidatos a 
educação superior em março 
deste ano. Dos entrevistados, 
27% disseram que escolheriam 
preferencialmente um curso 
EaD e 17% disseram que pre-
ferem ambos, EaD e presencial.

Dos entrevistados, 27% disseram que escolheriam 

preferencialmente um curso EaD e 17% disseram

que preferem ambos, EaD e presencial.

A Anvisa publicou esta se-
mana o registro do Sofosbuvir, 
medicamento genérico desti-
nado ao tratamento de infec-
ções causadas por hepatite C 
crônica. O remédio, que será 
utilizado como um componen-
te da combinação do regime 
de tratamento antiviral, atua 
como inibidor da polimerase 
NS5B, enzima essencial para a 
replicação do vírus que provoca 
a doença. A aprovação do So-
fosbuvir deve reduzir os custos 
do tratamento para hepatite C, 
uma vez que medicamentos ge-
néricos entram no mercado com 
valor no mínimo 35% menor 
que o do produto de referência. 

Segundo o Ministério da 
Saúde, a hepatite C é causada 
pelo vírus C (HCV), presente no 
sangue de pessoas infectadas. 
Entre as causas de transmissão 

Uma missão da Nasa co-
meçou medir o ciclo da água 
da Terra desde ontem (22) 
por meio de dois satélites 
denominados Grace-Fo On 
(Climate Experiment Follow-
-On mission) para identifi car 
a velocidade do degelo e do 
movimento da água no globo 
terrestre. Os satélites foram 
lançados, em um foguete 
Falcon 9 da empresa SpaceX, 
da Base Aérea de Vandenberg, 
na Califórnia (EUA).

Os satélites gêmeos Grace-
-Fo orbitarão a Terra a 220 
quilômetros de distância um 
do outro. Os primeiros resul-
tados da operação deverão 
ser divulgados pela Nasa em 
seis meses (180 dias). Porém, 

Satélites Grace-Fo da Nasa estudam ciclo da água, incluindo 

degelo e movimento das correntes aquáticas.

Exército sírio 
retoma total de 
Damasco do EI

O Exército sírio anunciou que 
retomou por completo o contro-
le de Damasco, após expulsar 
os últimos integrantes do grupo 
terrorista Estado Islâmico (EI) 
da cidade. De acordo com a 
ONG Observatório Sírio para 
os Direitos Humanos (OSDH), 
quase 1,6 mil pessoas, entre 
eles combatentes do EI e civis, 
foram evacuados dos bairros 
da zona sul de Damasco e seus 
arredores.

Um campo de refugiados 
palestino em Yarmuk também 
foi retomado pelas forças mili-
tares da Síria. Essas localidades 
foram submetidas, há mais de 
um mês, a uma campanha de 
bombardeios. Em comunicado 
lido pelo general Ali Mayhoub, 
o Exército conseguiu “exter-
minar um grande números de 
combatentes” e assegurou que 
“Damasco e seus arredores es-
tão agora sob controle”. Desde 
que a guerra civil começou, em 
2011, essa é a primeira vez que 
Damasco fi ca sob o controle 
do presidente da Síria, Bashar 
al-Assad (ANSA).

Maduro expulsa 
diplomata dos EUA 

O presidente da Venezuela, 
Nicolás Maduro, pediu ontem 
(22) a expulsão do mais alto 
diplomata dos Estados Unidos 
em Caracas, Todd Robinson, 
acusando-o de conspiração 
contra seu governo. Com a de-
cisão, Robinson, encarregado 
das Relações dos EUA, e seu 
vice, Brian Naranjo, terão 48 
horas para deixar o país latino-
-americano.

O episódio acontece dois dias 
após a contestada reeleição de 
Maduro na Venezuela - menos 
de 50% da população compare-
ceu às urnas no último domingo 
(20) - e só aumenta a tensão 
entre o país norte-americano e 
o regime chavista. Os Estados 
Unidos, que não reconhece-
ram a votação, assinaram uma 
ordem que limita as possibili-
dades do governo venezuelano 
de vender ativos no mercado 
fi nanceiro (ANSA-AP).
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Com atletas da Juventus, 
Napoli, Inter de Milão, Roma, 
Atalanta e Lazio, a empresa bri-
tânica de dados esportivos Opta 
Sports escalou os 11 melhores 
jogadores da edição de 2017/18 
da Série A. A formação esco-
lhida pela empresa foi o 4-3-3, 
a mesma utilizada por diversas 
equipes ao longo da Série A. 

No grupo, estão o goleiro 
Alisson, da Roma, os zaguei-
ros Milan Skriniar, da Inter, e 
Kalidou Koulibaly, do Napoli, o 
meio-campista brasileiro Jorgi-
nho e os atacantes Ciro Immo-
bile, da Lazio, e Paulo Dybala, 
da Juventus. De acordo com a 
Opta Sports, a escolha do “top 
11” foi “uma avaliação objetiva 
e automática” baseadas em 
coefi cientes pré-estabelecidas. 
Jogadores que atuaram menos 
de 20 jogos na temporada não 
foram analisados.

A escalação não contou com 
alguns astros da heptacampeã 
Juventus, como o goleiro Gian-
luigi Buffon, o zagueiro Giorgio 
Chiellini e o atacante argentino 
Gonzalo Higuaín, autor de 16 

Empresa selecionou os 11 melhores jogadores da temporada, 

como Alisson, na foto com o fi lho no colo.

A
N

SA

Ensino a distância cresce mais que 
presencial, mas gera desconfi ança

Apesar de crescer em ritmo mais acelerado que o ensino presencial, a educação a distância (EaD) não é 
a primeira opção para a maioria das pessoas que buscam uma graduação

das classes sociais A ou B; 75% 
estudaram em escolas públicas 
e 25% em particulares. Segun-
do Niskier, a educação vem se 
transformando como um todo 
e não é possível fugir das fer-
ramentas digitais nem mesmo 
no ensino presencial. “Hoje o 
jovem quer usar smartphone, 
computador, não quer chegar 
em sala para receber o co-
nhecimento, quer chegar com 
esse conhecimento disponível 
e tornar as aulas mais práticas 
e mais dinâmicas é o que tem 
acontecido”.

De acordo com o Censo da 
Educação Superior, em 2016, 
33% dos novos alunos ingres-
saram no ensino superior na 
modalidade a distância e, 67%, 
em cursos presenciais. Esse 
número cresceu. Em 2010, 20% 
ingressaram no EaD e 80% no 
presencial. Se mantido o cres-
cimento da EaD atual, em 2023, 
mais estudantes ingressarão na 
modalidade a distância que no 
presencial. Serão, pelas proje-
ções do estudo, 51% em EaD e 
49% no ensino presencial (ABr).

“Estamos falando de um 
público diferente da graduação 
presencial tradicional. Estamos 
trazendo para ensino superior 
um público mais velho, mais 
maduro, que já trabalha com 
maior intensidade. Esse público 
precisa da fl exibilidade da EaD 
para completar o curso supe-
rior”, diz o vice-presidente da 
ABMES, Celso Niskier. O estudo 

mostra que aqueles que esco-
lhem a educação presencial 
exclusivamente são mais jovens 
- 53% têm até 30 anos; 76% 
trabalham; 33% são da classe 
social A ou B; 64% estudaram 
em escolas públicas e 36% em 
particulares.

Entre aqueles que preferem 
a EaD, 67% têm mais de 30 
anos; 83% trabalham; 25% são 

Nasa estuda o degelo e o 
movimento da água na Terra

as avaliações deverão demorar 
mais 30 dias. De acordo com 
cientistas da Nasa, como re-
sultado da primeira parte da 
missão, lançada em 2002, já 

foi possível determinar que 
tanto o Alasca como a Gro-
enlândia perderam grandes 
quantidades de gelo nos 15 
anos analisados (ABr).

Jorginho, Alisson e Alex Sandro 
fi cam no top ‘11’ do Italiano

gols na temporada. Além deles, 
outros destaques da Série A não 
foram lembrados na escalação, 
como os atacantes Lorenzo 
Insigne e Dries Mertens, do 
Napoli, o centroavante Edin 
Dzeko, da Roma, e os meio-
-campistas Ivan Perisic, da Inter 
de Milão, e Sergej Milinkovic-
-Savic, da Lazio.

O Milan, por sua vez, apesar 
da temporada regular de Gia-

como Bonaventura e Patrick 
Cutrone, nenhum atleta rosso-
nero apareceu na lista. - Confi ra 
a escalação: Alisson (Roma); 
Alex Sandro (Juventus), Kou-
libaly (Napoli), Skriniar (Inter 
de Milão), João Cancelo (Inter 
de Milão); Ilicic (Atalanta), 
Jorginho (Napoli), Pjanic (Ju-
ventus); Dybala (Juventus), 
Immobile (Lazio), Icardi (Inter 
de Milão) - (ANSA).

Anvisa aprova novo 
genérico para hepatite C

estão a transfusão de sangue e o 
compartilhamento de material 
para uso de drogas (seringas, 
agulhas e cachimbos), para 
higiene pessoal (lâminas de 
barbear, escovas de dente e 
alicates de unha) ou para con-
fecção de tatuagem e colocação 
de piercings.

A transmissão também pode 
acontecer da mãe infectada 
para o fi lho, durante a gravi-
dez, e por sexo sem camisinha 
com uma pessoa infectada. 
Quando a infecção persiste 
por mais de seis meses, o que é 
comum em até 80% dos casos, 
caracteriza-se a evolução para 
a forma crônica da hepatite C. 
Cerca de 20% dos infectados 
cronicamente pelo vírus podem 
evoluir para cirrose hepática e 
cerca de 1% a 5%, para câncer 
de fígado (ABr).
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A - Contabilidade Desportiva
Nesta sexta-feira (25), a Academia Paulista de Contabilidade-APC, em 
parceria com o CRCSP, realiza palestra sobre as Demonstrações Contábeis 
de Entidades Desportivas. O evento, que é gratuito, será realizado na sede 
do CRCSP, à rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis. Com  duas horas e meia 
de duração, a palestra será proferida pelos Acadêmicos, Angela Zechinelli 
Alonso, que é auditora, conselheira do CRCSP e membro da Comissão de 
Normas Técnicas e Áreas de Atuação Profi ssional e Raul Corrêa da Silva, 
contador, advogado e administrador de empresas, ex-vice presidente da 
Anefac e presidente da empresa Crowe Horvarth RCS. A iniciativa objetiva 
esclarecer como funcionam os registros contábeis; controle de gastos; e 
demonstrações contábeis. Inscrições tel. (11) 3824-5466.

B - Criptomoedas para Advogados
Considerada por muitos o ‘novo ouro’, o bitcoin é um dos assuntos mais 
quentes do momento. Um dos setores que sentirá com intensidade as 
mudanças trazidas pelo blockchain é o jurídico. E, neste cenário de trans-
formação, os advogados terão papel essencial e precisarão se acostumar a 
uma nova indústria legal. Para mostrar aos profi ssionais deste setor como 
se adaptar a tantas mudanças e capacitá-los para entender e trabalhar 
com esta tecnologia, a Mosaico University promove no sábado (26), das 
8h30 às 18h, a 2ª turma do curso ‘Blockchain no Direito: O que está em 
jogo?’. O curso acontecena sede do IBMEC, na Al. Santos, 2356. Inscrições: 
(http://www.mosaicouniversity.com/treinamentos/blockchain-no-direito).

C - Importação e Exportação 
A Câmara Espanhola de Comércio do Brasil promove, no próximo dia 30, das 
8h:30min às 13h, a segunda edição do Seminário de Importação e Exportação 
da Câmara Espanhola, na Rua Surubim, 504 (CNI). Uma oportunidade para 
falar sobre acordos comerciais, processos de regulamentação, governança, 
ferramentas de garantia e regimes aduaneiros. Será dividido em três blo-
cos: “Acordos Comerciais, Acesso a Mercado e Ferramentas ao Comércio 
Exterior”; “Regulamentação, Barreiras não Tarifárias e Governança”; e 
“Regimes Aduaneiros, aspectos práticos e novidades da Receita Federal”. 
Mais informações no site: (www.camaraespanhola.org.br). 

D - Desmatamento Zero 
Oito organizações ambientalistas - Greenpeace Brasil, ICV, Imafl ora, 
Imazon, IPAM, Instituto Socioambiental, WWF Brasil e TNC Brasil - 

apresentam o relatório “Desmatamento zero na Amazônia: como e por 
que chegar lá”. O estudo é tema do seminário homônimo que acontece 
nesta quinta-feira (24), no Hotel Radisson Paulista, das 9h e 12h, e 
indica possíveis formas para frear o desmatamento da região, com be-
nefícios ambientais, econômicos e sociais para o país, e por que esse é 
um caminho inadiável para o Brasil trilhar. 

E - Alimentação e Tecnologia
Entre os dias 12 e 15 de junho, no Expo Center Norte, acontece a 34ª 
edição do complexo de feiras Fispal Food Service – Feira Internacional 
de Produtos e Serviços para Alimentação fora do lar, Fispal Sorvetes – 
Feira de Tecnologia para a Indústria de Sorveteria Profi ssional e  Fispal 
Café – Feira de negócios para o setor cafeeiro. O evento reúne mais de 
400 expositores nacionais e internacionais que apresentarão as princi-
pais tendências, soluções e lançamentos para restaurantes, pizzarias, 
lanchonetes, bares, lojistas, hotéis, distribuidores, indústria do sorvete, 
sorveterias, cafeteria profi ssional e demais estabelecimentos do mercado 
de food service. Mais informações: (www.fi spalfoodservice.com.br).

F - Máquinas e Serviços
Entre os dias 5 e 8 de junho, no São Paulo Expo Center acontece a M&T 
Expo 2018 – 10ª Feira Internacional de Equipamentos para Construção e 
Mineração. Principal feira de negócios do setor na América Latina, a M&T 
Expo apresentará os últimos lançamentos e novidades tecnológicas das 
principais marcas nacionais e internacionais nos segmentos de máquinas, 
componentes e serviços. O evento contará com a Arena de Conteúdo, que 
possibilitará aos visitantes participar de debates, palestras, exposições e 
demonstrações de produtos e serviços; a Arena de Demonstração, que 
mostrará de maneira funcional máquinas empregadas na construção; e 
a Arena Smart Construction, que apresentará a evolução tecnológica do 
setor, por meio da exposição de conteúdo e de lançamentos recentes 
que estão transformando o dia a dia da engenharia nacional. Saiba mais 
em (http://www.mtexpo.com.br).

G - Instalações Elétricas 
Entre os dias 28 e 30 de agosto, no Expo Center Norte, acontece o XVII 
Encontro Nacional de Instalações Elétricas (ENIE 2018), principal evento 
para o setor no país,que  vai apresentar o que existe de mais avançado 
para profi ssionais e empresas das áreas de projeto de infraestrutura 

elétricas, iluminação pública, instalações industriais e prediais de mé-
dia e baixa tensão. O evento reúne empresas e organizações do setor 
terciário e de serviços públicos; administrações municipais; estaduais 
e federal; órgãos governamentais; concessionárias e cooperativas de 
energia elétrica, além de construtoras, fabricantes de produtos elétricos 
de iluminação e automação; distribuidores e revendedores de material 
elétrico de instalação. Saiba mais em: (http://www.arandaeventos.com.
br/eventos2018/enie/html/index.html).

H - Caminhoneiros Autônomos  
 Motoristas autônomos de todo país decidiram parar como protesto contra 
o aumento dos combustíveis e por outras reivindicações da categoria. A 
CargoX – empresa brasileira que oferece serviços de transporte de carga 
baseados em tecnologia e bigdata – apoia as reivindicações da categoria e, 
por isso, abrirá mão de seus lucros como forma de apoio. Durante o período 
da greve o valor dos fretes será repassado de forma integral aos caminho-
neiros que trabalharem para a empresa. Também como forma de apoio, a 
partir do próximo mês, os motoristas que carregam com a empresa não 
precisarão gastar seu pacote de dados para utilizar o aplicativo da CargoX. 
A empresa vai assumir estes custos, permitindo que os caminhoneiros não 
tenham mais esta despesa. Outras informações: (www.cargox.com.br).

I - Vagas de Estágio
A Hughes, líder em telecomunicações via satélite, está com inscrições 
abertas para vagas de estágio na companhia. Serão disponibilizadas vagas 
para estudantes do penúltimo ano dos cursos de Engenharia, Ciências da 
Computação, Administração e Contabilidade. O processo seletivo será 
realizado por meio de entrevistas presenciais com consultores da Page 
Talent e testes de conhecimentos gerais, conforme a área de interesse 
do estudante. Além das grandes chances de ser efetivados, a Hughes 
oferece aos estudantes um plano de desenvolvimento e benefícios para 
estimular a permanência na empresa. As vagas em aberto são para as 
áreas de Vendas, Desenvolvimento de Produtos e Contabilidade. Para 
participar do processo seletivo, os interessados devem enviar o currículo 
para (estagios@hughes.com.br).

J - Encontro de Varejo 
A Wired Conference, nova plataforma de eventos da Wired Festival, realiza 
sua primeira edição na cidade com o tema “Retail”. O evento acontece 
no dia 6 de junho, no Tivoli Mofarrej, das 9h às 19h, com realização da 
Editora Globo Condé Nast. Executivos e criativos de grandes marcas 
de varejo, e-commerce e tecnologia como Google, Twitter, McKinsey, 
Box1824, Not Just a Label, Farfetch, Magazine Luiza, Evino, dentre 
outros, estarão reunidos para discutir tendências e inovações que têm 
transformado o setor no Brasil e no mundo. Os ingressos para o Auditório 
Principal estão à venda no site (http://www.wiredfestival.com.br). Já na 
sala Negócios Inovadores, a entrada será gratuita mediante à inscrição 
prévia no site do evento. 

A - Contabilidade Desportiva
Nesta sexta-feira (25), a Academia Paulista de Contabilidade-APC, em 

apresentam o relatório “Desmatamento zero na Amazônia: como e por 
que chegar lá”. O estudo é tema do seminário homônimo que acontece 
nesta quinta feira (24) no Hotel Radisson Paulista das 9h e 12h e

Vivemos  em tempos 

de correria, prazos, 

pressão, ansiedade e 

movimentos acelerados, 

com a sensação de que 

nunca teremos pausas 

para pensar

Em meio a tudo isto, onde 
fi ca a esperança? A psi-
cologia positiva diz que 

esperança é a habilidade de 
gerar e acreditar em caminhos 
ou rotas para conseguir alcan-
çar seus objetivos. A vivência 
desta esperança pode nos levar 
a uma vida mais suave e leve, 
ajudando expressivamente no 
tratamento da depressão, por 
exemplo. 

Desde 1950, estudiosos têm 
manifestado seu interesse 
no estudo da esperança. Em 
1990, Snyder, autor expoente 
na psicologia positiva, passou 
a compreender a esperança 
como uma ideia motivacional 
que possibilita à pessoa acre-
ditar em resultados positivos, 
colocando em prática sua mo-
tivação. A prática da esperança 
também tem relação com pa-
drões aprendidos na família e 
até mesmo padrões genéticos, 
porém, nosso cérebro possui 
a capacidade de fazer novas 
conexões para sair de estados 
originalmente desprovidos da 
esperança.

Uma frase interessante de 
Snyder diz que “se você não 
aprendeu a rir de si mesmo, 
perdeu a melhor das piadas”, 
ou seja, diz da nossa habilida-
de de errar e aprender, rever 
e retomar. A esperança se dá 
assim, como aquele impulso 
motivacional que nos faz seguir 
em frente.

Viktor Frankl, psiquiatra 
austríaco que viveu como 
prisioneiro em campo de con-
centração nazista, dizia que 
quando não podemos mudar 
uma situação, somos desafi a-
dos a mudar nós mesmos, ou 
seja, mudar o como vemos a 
situação, como lidamos com 
ela e observar que aspectos, 
mesmo que trágicos da vida, 
podem ser enfrentados para 

que a pessoa possa enxergar 
sentido. 

Sentido tem a ver com espe-
rança, que tem também ligação 
com a espiritualidade que cada 
um possui. A ciência cada 
vez mais comprova que o en-
frentamento das situações de 
vida, aliado à espiritualidade, 
possibilita mais preparo para 
se lidar com desafi os. Mas, se 
você lendo este texto está se 
perguntando: o que posso fazer 
para cultivar essa tal esperan-
ça, já que estou passando por 
tantas coisas? 

Pesquisadores também de-
tectaram aspectos que podem 
ajudar a aumentar o nível de 
esperança em uma pessoa, tais 
como: ter metas e objetivos de 
vida; sentimento de suporte 
vindo de Deus, de uma força 
maior, ou uma instituição que 
lhe dê tal apoio; estar aberto a si 
e aos outros; criar a capacidade 
de não se prender ao medo 
e ao mal que ele nos traz; a 
crença num futuro positivo; ter 
suporte e abertura espiritual 
e mística (o sentido da trans-
cendência e de algo superior a 
nós é bastante importante no 
cultivo da esperança); acredi-
tar que o universo é bom e ter 
fé na humanidade. 

Soma-se ainda a habilidade 
para lidar com situações di-
fíceis na sociedade e buscar 
apoio nas pessoas. Ampliando 
nossa esperança, também nos 
tornamos mais agradáveis e 
capazes de experimentar a ale-
gria. Os vínculos com os outros 
vão se dando também através 
do otimismo, da cooperação, 
paciência, gratidão, caridade 
e de outras virtudes similares 
a estas. 

Pesquisas mostram ainda 
que até mesmo as atividades 
fisiológicas podem ser me-
lhoradas quando cultivamos 
a esperança. Portanto, que, 
com a esperança reavivada 
em nós, mesmo nos momentos 
difíceis, possamos olhar além 
das difi culdades, dos tropeços 
e do desânimo.

(*) - É psicóloga clínica e 
organizacional e colaboradora da 

Fundação João Paulo II/Canção Nova.

Elaine Ribeiro (*)

Cresceu a 
demanda das 
empresas por 
crédito 

A demanda das empresas 
por crédito cresceu 5,7% em 
abril na comparação com o 
mesmo mês do ano passado, 
conforme apurou o Indicador 
Serasa Experian de Demanda 
das Empresas por Crédito. Com 
este resultado, a expansão da 
demanda empresarial por crédi-
to subiu 5,7% no acumulado do 
primeiro quadrimestre de 2018.

De acordo com os econo-
mistas da Serasa Experian, 
a retomada do crescimento 
econômico, ainda que em ritmo 
mais lento do que se esperava 
o início deste ano, combinada 
com a retração dos juros, tem 
estimulado a busca das empre-
sas por crédito que, neste mês 
de abril, cravou a sétima alta 
interanual consecutiva. A alta 
interanual da busca empresarial 
por crédito em abril foi determi-
nada pelo comportamento das 
micro e pequenas empresas, 
que cresceram suas demandas 
em 5,9%. 

Nas médias empresas houve 
aumento, porém menor, de 
2,4%. Nas grandes empresas 
houve queda foi de 1,2% neste 
quarto mês do ano. Frente 
ao acumulado dos primeiros 
quatro meses do ano passado, 
as empresas de serviços ex-
pandiram suas demandas por 
crédito em 8,2%. Nas empresas 
comerciais a alta interanual foi 
de 3,2% e nas empresas indus-
triais, a expansão foi de 5,2%.

Mercado esperava corte na Selic, mas Copom afi rma que 

manutenção em 6,5% foi “melhor decisão possível”.

Os consumidores brasileiros 
acreditam que a infl ação no país 
fi cará em 5,3% nos próximos 
12 meses. O resultado da pes-
quisa de maio é superior ao 5% 
registrado pelos consumidores 
em abril. Em maio de 2017, a 
taxa era de 7,1%. Os dados são 
da Expectativa de Infl ação dos 
Consumidores, da Fundação 
Getulio Vargas (FGV). 

A pesquisa é feita com base 
em entrevistas aos consu-
midores, que respondem à 
seguinte pergunta: “Na sua 
opinião, de quanto será a in-
fl ação brasileira nos próximos 
12 meses?”. De acordo com a 
FGV, o aumento da expecta-
tiva deve ser analisado com 
cautela, uma vez que a taxa, 
na faixa dos 5%, ainda é baixa 
em termos históricos.

“Por outro lado, acende-se 
uma luz amarela em relação 

Os consumidores brasileiros acreditam que a infl ação

no país vai subir.

A decisão, anunciada na 
semana passada, surpre-
endeu o mercado, que 

esperava por um corte de 0,25 
ponto percentual (pp) na Selic, 
como indicado pelo Copom, na 
reunião anterior, em março.

Segundo a ata, os integrantes 
do Copom avaliaram a alternati-
va de reduzir a Selic em 0,25 pp 
para reduzir o risco de a infl ação 
fi car abaixo da meta. De acor-
do com o documento, alguns 
fatores pesaram a favor dessa 
alternativa, como o baixo nível 
de infl ação e o ritmo gradual de 
recuperação da economia, com 
seu “arrefecimento recente”.

Entretanto, o Copom avaliou 
que seria melhor manter a taxa 
em 6,5% ao ano porque a alta 
do dólar reduziu as chances de 
a infl ação permanecer abaixo da 
meta. A alta da moeda encarece 
produtos e insumos importados. 
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Ata do Copom diz que manutenção 
da Selic foi a melhor decisão

A manutenção da taxa básica de juros – a Selic – em 6,5% foi a “melhor decisão possível”. A informação 
consta da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada ontem (22)

cente da taxa de câmbio”. “Os 
membros do comitê entendem 
que pode haver impactos do 
choque externo na economia 
brasileira, mas enfatizaram 
que é essencial entender que a 
política monetária não reagirá a 
esses impactos de forma auto-
mática, uma vez que suas impli-
cações para a política monetária 
dependem da forma como o 
choque poderá se transmitir às 
expectativas, às projeções de 
infl ação e ao balanço de riscos”.

Para as próximas reuniões, o 
comitê informou que “vê como 
adequada a manutenção da 
taxa de juros no patamar cor-
rente”. “O Copom ressalta que 
os próximos passos da política 
monetária continuarão depen-
dendo da evolução da atividade 
econômica, do balanço de riscos 
e das projeções e expectativas 
de infl ação”, afi rmou (ABr).

“Isso tornou desnecessária a mi-
tigação de risco de convergência 
demasiadamente lenta da infl a-
ção às metas. Pesando o cenário 
básico e o balanço de riscos, o 
comitê concluiu que a decisão de 

manter a taxa de juros no atual 
patamar era a mais apropriada”, 
afi rmou o comitê, na ata.

O comitê ponderou que a 
política monetária “não reagiu 
mecanicamente à evolução re-

Aposta em infl ação de 5,3% 
para os próximos 12 meses

à possibilidade de que a alta 
esteja relacionada à expressiva 
alta do dólar em abril e maio. 
Esta percepção pode ainda 
estar sendo aprofundada pela 
incerteza provocada pela insta-
bilidade do ambiente político”, 
disse o pesquisador da FGV 
Pedro Costa Ferreira.

A pesquisa faz uma coleta 
mensal de informações com 
mais de 2.100 brasileiros em 
Porto Alegre, São Paulo, Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte, 
Salvador, Brasília e Recife. A 
margem de erro é de 2,2% e 
a confi abilidade probabilística, 
95% (ABr).

A bandeira tarifária deve permanecer no patamar 
amarelo no mês de junho, o mesmo adotado pela Aneel 
em maio. A manutenção da bandeira amarela implica 
no adicional de R$ 1,00 para cada 100 kilowatts-hora 
(kWh) de energia consumidos. De acordo com o 
diretor-geral da Aneel, Romeu Rufi no, não houve alte-
rações relevantes nas condições que levaram a agência 
a adotar a bandeira amarela em maio e que poderia 
apontar para um retorno à bandeira verde em junho. 

Rufi no observou que, como há outras variáveis para 
a defi nição do mecanismo, a cor da bandeira só será 

confi rmada na próxima sexta-feira (25), quando será 
divulgada a bandeira tarifária de junho. A bandeira 
tarifária amarela está em vigor desde o início de maio. 
Nos quatro primeiros meses do ano, vigorou a bandeira 
verde, em que não há cobrança adicional na conta de 
energia elétrica.

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado, de acor-
do com a Aneel, para sinalizar aos consumidores os 
custos reais da geração de energia elétrica. A adoção 
de cada bandeira (verde, amarela ou vermelha) está 
relacionada aos custos da geração de energia elétrica. 

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado, de acor-
do com a Aneel, para sinalizar aos consumidores os 
custos reais da geração de energia elétrica. A adoção 
de cada bandeira (verde, amarela ou vermelha) está 
relacionada aos custos da geração de energia elétrica.

Com a adoção da bandeira amarela, a Aneel aconselha 
os consumidores a adotar hábitos que contribuam para 
a economia de energia, como tomar banhos mais curtos 
utilizando o chuveiro elétrico, não deixar a porta da 
geladeira aberta e não deixar portas e janelas abertas 
em ambientes com ar condicionado, entre outros (ABr).

Junho deve ter bandeira tarifária amarela



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3106-4171

Página 4

Política
São Paulo, quarta-feira, 23 de maio de 2018

www.netjen.com.br

O Rio, o turismo
e o carnaval

O eminente professor, 

mestre e doutor gaúcho 

Voltaire Schilling 

me ensinou que o 

“Carnavale” é a festa 

popular e profana mais 

antiga da humanidade

A parada existe há cerca 
de 1.000 anos antes de 
Cristo (para horror dos 

criacionistas) e o Rio da época 
era a antiga Grécia. Na falta 
de Momo, o rei do bloco era 
Dionísio que depois foi reba-
tizado em Roma como Baco. 
Este você conhece, como bom 
cachaceiro tupiniquim que 
deve ser... 

Uma curiosidade é que a 
festa da carne nestes saudosos 
dias era feminina pois eram 
as raparigas que idolatravam 
o Dionísio. Era um momento 
de calma e refl exão, aonde 
as moçoilas escapavam dos 
maridos e caiam na folia com 
os primeiros Ricardões da 
fuzarca.

Tive a oportunidade de co-
nhecer o professor Schilling 
em Curitiba, nos tempos de 
faculdade de jornalismo. Ficou 
na minha mente a parte dis-
creta da palestra dele em que 
afi rma que até as escaramuças 
de fronteira eram suspensas 
durante a festa. Ninguém era 
atingido por bala perdida, 
nenhum policial assassinado 
e nenhuma carga roubada. 
Interessantes estes Gregos.

O Carnaval deste ano deve 
ter gerado uns R$ 6 bilhões, e 
movimentado 11 milhões de 
foliões. Note que 85% deste 
caraminguá todo foi para 
alimentação. Apenas R$706 
milhões foram para meios de 
hospedagem, ou seja menos 
de 12%. Estes dados são da 
CNC (Confederação Nacional 
do Comércio), publicados pela 
revista Exame no seu portal, 
dia 9 de fevereiro. 

Desta numerologia toda, 
também podemos extrair que 
a Riotur (não necessariamen-
te a fonte mais confi ável da 
imprensa) declarou receber 
1,5 milhões de turistas no Rio 
durante o Carnaval, fi cando 
com R$ 1,9 bilhões do butim 
momesco. A proposição é a 
mesma: R$ 228 milhões para 
a hotelaria em todo o Estado. 
Isto tudo, tin-tin por tin-tin, 
acabou com uma receita 10,5% 
menor do que 2017. No cenário 
nacional vale destacar o Ceará, 
que cresceu 9% em relação ao 
evento do ano passado sem ser 
assim, o berço do samba. 

Para concluir, a Exame cha-
mou a minha atenção com um 
dado cívico, travestido de es-

tatístico: 1.649 municípios não 
contribuirão fi nanceiramente 
com o carnaval pois existem 
outras prioridades (50%); 
porque não tem caixa desti-
nado ao carnaval (45,4%) ou 
porque tem outras demandas 
da sociedade (7,9%). 

Outras prioridades? Não 
tem caixa? Existem outras 
demandas da sociedade? Sério, 
prefeito? O que pode ser mais 
importante que o carnaval? 
Febre amarela, saneamento 
ou fi la de exames? Polícias 
com estatísticas de guerra? 
Professores ganhando pouco 
mais de um salário?

Escrevo estas linhas em 
dias pós intervenção na se-
gurança do Rio. A reunião 
deliberativa entre os poderes 
da República e o governador 
Pé Esquerdo aconteceu logo 
após o carnaval, e ocorreu em 
meio à escalada de violência 
registrada no Rio de Janeiro. 
Houve arrastões, assaltos nos 
blocos, pessoas foram rou-
badas a caminho da Sapucaí, 
saque a supermercado, entre 
outros crimes, da Zona Sul até 
a Zona Norte da capital. 

Além disso, três PMs foram 
mortos durante o carnaval. 
Fantasias de coveiro e de 
Gordon Gekko se alternaram 
entre as mais vendidas nos 
submundos dos “entre-desfi -
les” Cariocas. Comunidades 
sitiadas, polícia de folga, pre-
feito comendo piparkakku 
em Helsinki e o governador 
Pé Esquerdo no seu retiro em 
Piraí. Resultado disso? para 
horror dos puristas, nunca 
São Paulo teve um carnaval 
tao popular e cheio de blocos 
nas ruas. Cervejas artesanais, 
food trucks e e a paulistada 
bonita sambando assim, vá... 
bem até, para quem precisa 
trabalhar o ano todo.

O Rio perdeu o bonde do tu-
rismo e não irá se recuperar nos 
próximos muitos anos. Veja, a 
beleza masculina ou feminina 
pode ser uma maldição para 
quem não tem conteúdo. A 
beleza natural não signifi ca 
nada em face da sujeira, da 
violência explícita, da desgra-
ça da estrutura e dos preços 
exorbitantes.

Enquanto isso, turistas na-
cionais trocam a Guanabara 
pela Bahia, ficam em casa 
sambando em Belo Horizonte 
e em São Paulo. O samba pode 
até ser meio quadrado mas 
daqui, a gente sai vivo para 
curtir, quem sabe, o próximo 
carnaval.

(*) - É executivo da área de hotelaria 
com 30 anos de experiência, 

fundador da doispontozero Hotéis, 
criador da marca ZiiHotel,  sócio e 

Diretor da MTD Hospitality.

Julio Gavinho (*)

A Primeira Turma do STF 
decidiu ontem (22), por una-
nimidade, condenar o depu-
tado Paulo Maluf (PP-SP) por 
falsidade ideológica com fi ns 
eleitorais, devido a fraudes na 
prestação de contas de sua 
campanha eleitoral de 2010. A 
pena é de 2 anos e 9 meses de 
prisão em regime semiaberto, 
convertido para domiciliar. 
Segundo denúncia apresen-
tada pela Procuradoria-Geral 
da República (PGR) em 2014, 
Maluf omitiu em sua presta-
ção de contas o recebimento 
de R$ 168,5 mil da empresa 
Eucatex S.A., que pertence a 
sua família.

No processo, a defesa 
negou que Maluf tivesse 
conhecimento de qualquer 
irregularidade, afirmando 
“ser humanamente impos-
sível” que ele se dedicasse a 
qualquer outra atividade que 
não obter votos, não sendo as-
sim responsável pelos atos de 
contabilidade da campanha. 
O relator do caso, ministro 
Luiz Fux, no entanto, rejeitou 
o argumento, destacando que 

Deputado Paulo Maluf.

O ministro Celso de Mello, 
do STF, defendeu que a res-
trição do foro privilegiado de 
parlamentares, decidida neste 
mês pelo plenário da Corte, 
seja estendida também ao 
foro especial de governado-
res no Superior Tribunal de 
Justiça (STJ). Em despacho 
de sexta-feira (18), Celso de 
Mello defendeu que o mesmo 
entendimento seja aplicado no 
caso de processos contra gover-
nadores, que possuem foro no 
STJ. O parecer foi proferido na 
decisão em que ele enviou ao 
tribunal superior uma investi-
gação contra o governador de 
Pernambuco, Paulo Câmara.

Para o decano do STF, “por 
identidade de razões, revelar-
-se-ia aplicável ao Chefe do 
Poder Executivo estadual o 
precedente que o Supremo 
Tribunal Federal estabeleceu”, 
escreveu Celso de Mello. No 
mesmo despacho, ele classifi -
cou de “primorosa” a decisão 
do ministro Luís Felipe Salo-
mão, do STJ, que no último dia 
7 enviou à primeira instância 

Ministro Celso de Mello, decano do STF.

O ministro do Trabalho, Hel-
ton Yomura, vai a Genebra, no 
início de junho, para defender 
o Brasil das acusações de que 
as mudanças nas leis trabalhis-
tas do país contrariam normas 
internacionais das quais o país 
é signatário. Yomura disse 
que terá prazer em defender 
o Estado brasileiro durante a 
107ª Conferência da OIT, que 
ocorre entre sexta-feira (25) e 
o próximo dia 8. Neste ano, o 
encontro tem como tema prin-
cipal a violência e o assédio no 
local de trabalho.

“O Brasil não descumpre ne-
nhuma regra internacional do 
trabalho acordada”, disse Yomu-
ra, ao participar, em Fortaleza, 
do 60º Congresso Nacional de 
Hotéis (Conotel). Discursando 
para uma plateia formada, prin-
cipalmente, por empresários e 
executivos do setor hoteleiro 
e gestores públicos da área de 
turismo, o ministro admitiu fi car 
“irritado” com as denúncias con-
tra o Estado brasileiro na OIT.

“Tem me causado uma certa ir-
ritação a teimosia em denunciar 

a República à OIT, denunciar que 
somos um país que descumpre 
a legislação trabalhista e os 
acordos internacionais dos quais 
o Brasil é signatário”, afi rmou. 
Yomura alegou que a polêmica 
põe em xeque a credibilidade 
da nação e lembrou que, no ano 
passado, o país “bateu na trave” 
e quase foi incluído na lista dos 
países suspeitos de descumprir 
a legislação trabalhista.

A denúncia resultou de con-
sulta feita pela CUT, no ano 
passado. Para a entidade sin-
dical, a nova legislação viola a 
Convenção 98 da OIT. Ratifi cada 
pelo Brasil em 1953, a Conven-
ção 98 estabelece os princípios 
do direito de organização dos 
trabalhadores, o direito de 
sindicalização e à negociação 
coletiva. A manifestação dos pe-
ritos da OIT motivou a inclusão 
dos questionamentos dos repre-
sentantes dos trabalhadores na 
lista prévia de 40 casos globais 
a serem analisados no início da 
conferência - a chamada “lista 
longa” das violações de direitos 
trabalhistas da OIT (ABr). 

A Comissão de Constituição e Justiça da Câma-
ra aprovou, ontem (22), o projeto do deputado 
Vinicius Carvalho (PRB-SP), que estabelece que 
o fornecimento de álcool ou outras substâncias 
à vítima para facilitar o cometimento do crime 
seja agravante da pena. A proposta acrescenta 
dispositivo ao Código Penal. O texto aprovado 
foi o substitutivo do deputado Antonio Bulhões 

(PRB-SP), que fez ajustes de redação.
Segundo o autor do projeto, “criminosos usam 

diversos tipos de drogas para dopar a vítima e di-
minuir a capacidade de resistência. Um exemplo 
desse artifício é o golpe ‘boa noite, Cinderela’”. 
O relator considerou a proposta “indispensável 
para a correta dosimetria da pena”. O projeto 
segue para a análise do Plenário (Ag.Câmara).

Proibição de juros 
maiores para 
aposentados

Pode ser votado hoje (23) proje-
to que proíbe a cobrança de juros 
mais altos nos empréstimos com 
desconto na folha de pagamento 
para aposentados e pensionistas 
do INSS, em comparação aos pa-
gos pelos trabalhadores da ativa. 
Na mesma reunião, a comissão 
deve sabatinar Rogério Scarabel 
Barbosa, indicado para o cargo de 
diretor na Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS). 

De acordo com o senador Paulo 
Paim (PT-RS), autor do projeto, as 
taxas de juros e tarifas cobradas 
aos trabalhadores da ativa são 
normalmente disciplinadas por 
convênios, que possibilitam con-
dições fi nanceiras mais favoráveis 
do que as impostas a aposentados 
e pensionistas. Para ele, cobrança 
de taxas de juros mais altas para 
aposentados e pensionistas ca-
racteriza discriminação contra os 
idosos, o que é infração prevista 
no Estatuto do Idoso.

No relatório pela aprovação do 
texto, a senadora Rose de Freitas 
(Pode-ES)  diz considerar que a 
medida é necessária, “principal-
mente porque os aposentados não 
dispõem de estrutura de defesa 
sindical”. Quando negociam com as 
fi nanceiras o fazem solitariamente, 
sem informações claras sobre as 
taxas, os cálculos e os juros apli-
cados, destacou. Citou argumentos 
de críticos do projeto, que apontam 
um risco maior de inadimplência 
entre os aposentados, que teriam 
mais possibilidade de morrer no de-
correr do tempo de pagamento. Ela 
afi rmou, no entanto, que os lucros 
dos bancos não param de crescer. 
Para ela, o tratamento igualitário, 
entre aposentados e conveniados 
da iniciativa privada, representará 
uma redução pequena nesses lu-
cros (Ag.Senado).

G
us

ta
vo

 L
im

a/
A

g.
C

âm
ar

a

Fa
bi

o 
R

od
rig

ue
s/

A
B

r

Em 2016, o STF fi rmou ju-
risprudência permitindo 
a prisão após a conde-

nação em segunda instância. 
Apesar disso, o entendimento 
vem sendo questionado, e há 
uma pressão sobre o STF para 
rediscutir o assunto.

Para tentar pacifi car a ques-
tão, o senador Cássio Cunha 
Lima (PSDB-PB) apresentou 
projeto pelo qual, para fi ns 
de cumprimento de sentença 
penal condenatória, o trânsito 
em julgado será considerado 
a partir da condenação em 2º 
grau, em única instância ou 
após julgamento de recurso. 
O projeto altera dispositivo da 
Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro, a antiga 
Lei de Introdução ao Código 
Civil e explicita a legalidade 
de execução da pena após ser 
confi rmada em segundo grau 

Senador Ricardo Ferraço, relator do projeto que regulamenta a 

prisão em segunda instância, e o autor da proposta,

senador Cássio Cunha Lima.

Mudança na lei de 
responsabilidade 
fi scal

O senador Eduardo Lopes 
(PRB-RJ) defendeu uma atuali-
zação da lei de responsabilidade 
fi scal, especialmente no que 
toca aos municípios. 

Segundo ele, depois que a lei 
entrou em vigor, 15 atribuições 
da União fi caram a cargo das 
prefeituras, sem que houvesse 
mudança na distribuição do 
dinheiro arrecadado com a co-
brança de impostos para fazer 
frente a essas novas obrigações.

E o que já é ruim fi ca ainda 
pior quando há, como ocorre 
atualmente, queda na arrecada-
ção dos municípios por causa da 
crise econômica, disse o sena-
dor. “A lei de responsabilidade 
fi scal tem que ser atualizada em 
alguns pontos que difi cultam 
muito a gestão municipal. Inclu-
sive, com a questão da queda 
na arrecadação, para manter o 
mesmo quadro de pessoal sem 
infringir a lei de responsabilida-
de é [necessário] um verdadeiro 
malabarismo. Então eu estou 
estudando algum meio para 
que a gente possa atualizar isso 
e alguns outros pontos” (Ag.
Senado).
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CCJ pode votar regulamentação 
da prisão de condenado em 

segunda instância
A polêmica sobre a execução da prisão de um condenado em segunda instância pela Justiça brasileira 
pode chegar ao fi m com a aprovação do projeto, que está na pauta da Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado, hoje (23)

fatos e as provas são suscetíveis 
de valoração, sem prejuízo dos 
recursos possíveis ao réu con-
denado preso”, explicou Cássio 
na justifi cação do projeto.

O relator, senador Ricardo 
Ferraço (PSDB-ES), acres-
centou emenda alterando 
o texto original para deixar 
explícito que, no processo 
penal, o trânsito em julgado 
ocorrerá com o esgotamento 
das instâncias ordinárias (juiz 
singular - primeiro grau – e co-
legiado de desembargadores 
– segundo grau), assegurado 
às partes a interposição de 
recursos para as instâncias 
extraordinárias (STJ e STF). 
A proposta tem decisão ter-
minativa na comissão e, caso 
seja aprovada, segue para a 
Câmara se não houver recurso 
para que seja analisada pelo 
Plenário (Ag.Senado).

de jurisdição, por um colegiado.
“Eis o objetivo deste proje-

to: trazer ao debate um limite 
mais elástico à coisa julgada, 
alterando a Lei de Introdução 

ao Código Civil para permitir 
que, em matéria penal, o ins-
tituto possa estar restrito ao 
âmbito do exame possível à 
jurisdição ordinária, onde os 

STF impõe nova 
condenação a Paulo Maluf

a própria legislação eleitoral 
estabelece o candidato como 
responsável direto por sua 
prestação de contas.

“Não é plausível alegar des-
conhecimento de uma despesa 
a seu favor, contratada por em-
presa de sua família”, reforçou 
a ministra Rosa Weber.

Seguindo esse entendimento, 
a Primeira Turma, também por 
unanimidade, absolveu Sérgio 
Stefanelli Gomes, tesoureiro 
que assinou a prestação de con-
tas entregue à Justiça Eleitoral. 

Além de Fux e Rosa Weber, 
participaram do julgamento 
os ministros Luís Roberto 
Barroso, Alexandre de Moraes 
e Marco Aurélio Mello.

Ao condenar Maluf, Fux 
destacou que as notas fi scais 
regularmente emitidas para 
serviços à Eucatex tinham 
valores e quantidades de itens 
“absolutamente diversos”, 
bem menores daquelas em 
que constam a referência a 
Maluf. “A disparidade é total”, 
destacou (ABr).

Mello defende restrição de foro 
privilegiado de governadores

um inquérito contra o gover-
nador da Paraíba, Ricardo 
Coutinho, sobre crimes que 
teriam ocorrido antes de ele 
assumir o cargo.

O inquérito enviado por Celso 
de Mello ao STJ encontrava-
-se no Supremo pois envolve 
também o senador Fernando 
Bezerra (MDB-PE) e o deputa-
do Tadeu Alencar (MDB-PE). 
O atual prefeito de Recife, 
Geraldo Júlio, também é in-

vestigado. Até a publicação da 
reportagem, a Agência Brasil 
não havia conseguido contato 
com as defesas dos envolvidos.

São investigadas ilegalidade 
supostamente cometidas no 
âmbito do Comitê Gestor do 
Programa Estadual de Parceria 
Público-Privada de Pernambu-
co, que teriam ocorrido antes de 
qualquer um dos investigados 
assumirem seus atuais cargos 
(ABr).

Pena maior para criminoso que drogar vítima

Ministro defenderá 
reforma trabalhista

em Genebra
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DOIS SÓCIOS ADMINISTRADORES
Contrato social pode ter dois sócios administradores, e na clausula de 
a retirada de pró-labore constar somente um? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE DEMITIR FUNCIONÁRIO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA 
QUE AO REALIZAR O EXAME TOXICOLÓGICO E O RESULTADO DEU 
POSITIVO, COMO PROCEDER?

O exame toxicológico não faz parte do exame demissional, pois não 
integra o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, 
nos termos da Portaria MTE nº 116/2015, item 3.1, letra “a”. Portanto, 
se o exame toxicológico der positivo e o exame demissional der apto, 
a empresa poderá demitir este colaborador sem qualquer problema.

REGISTRAR CÔNJUGE OU COMPANHEIRO 
O MEI e o empresário individual podem registrar o cônjuge ou compa-
nheiro? tem alguma jurisprudência? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PENALIDADES E ADVERTÊNCIAS
Funcionário tem atraso superior a 5 minutos, quais penalidades 
podem ser aplicadas, o que pode ser descontado, vale para terceiri-
zados? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA
Construtora pode ter toda a mão de obra terceirizada contratando 
MEI? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ALTERAÇÃO DO REGIME DE TRABALHO
Empresa pretende enviar funcionário para trabalhar em casa uma vez por 
semana, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATO INTERMITENTE
Empresa pretende contratar funcionário irá trabalhar apenas 3 dias da 
semana desenvolvendo o trabalho de garçom, pode ser contrato inter-
mitente? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

1ª Vara de Família e Sucessões – Regional IV - Lapa. EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - 
PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1015391-73.2017.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Ary 
Casagrande Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo 
tramita a ação de Retificação de Registro Civil movida conjuntamente por Eliane Silverio Lima, 
CPF 153.360.328-67 e Alex Fernando Gonçalves, CPF 220.036.608-60, por meio da qual os 
requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento, qual seja, Comunhão 
Parcial de Bens, para COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, na forma da lei. Para o conhecimento de 
eventuais interessados na lide, foi determinada a expedição de edital com prazo de trinta (30) dias, a 
contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do art. 734, § 1º do CPC, o qual, por 
extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 11 de maio de 2018. 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0050465-58.2010.8.26.0100 (USUC 1115). O(A) Doutor(a) Rodrigo 
Ramos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Lucilla de 
Camargo Velloso, Herdeiros de Alfredo Ferreira Velloso, a saber: Maria Chantal de Camargo 
Velloso e Sousa Pinto, Teresa Lucilla Velloso Coutinho, Maria de Lourdes Velloso Coutinho, 
Maria Christina Velloso Coutinho, Ana Maria Velloso Coutinho ; réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Gilberto Soares da Rocha e Elza Pereira da Rocha, ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Avenida Nordestina, nº 
643 Distrito de São Miguel Paulista - São Paulo SP, com área de 214,69 m², contribuinte nº 
112.444.0079-2, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a 
fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. 

3ª Vara de Fazenda Pública/SP. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, 
COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 0024375-13.2017.8.26.0053. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central – Fazenda Pública/Acidentes, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Fausto José Martins Seabra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A 
TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que Furnas - Centrais Elétricas S/A move uma Servidão 
Administrativa de Desapropriação contra MARIA GRAZIA PAPINI, objetivando imóvel rural com área 
de 8,357 ha (oito hectares, trezentos e cinquenta e sete ares), localizado no Município de São Paulo, 
registrado na matrícula nº 76.962, Livro 02, ficha 01, p.365.551, do 11º Registro de Imóveis da Comarca 
da Capital, Incra nº 638.358.025.895-0, declarado de utilidade pública conforme Decreto Federal de 
20/06/1995. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o 
prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 
3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 02 de maio de 2018. 

 
 
 

31ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0123292-96.2012. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 31ª Vara Cível do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Mariana de Souza Neves Salinas, na forma da lei, etc. FAZ SABER a Evandro Gonçalves 
Teixeira, CPF. 221.318.828-90 e Michele Bertoldo da Silva Melo, CPF. 301.557.518-08, que foi 
deferida a desconsideração de personalidade jurídica de MEGAKIT Comercio de Produtos Eletrônicos 
Ltda, para a sua inclusão no polo passivo da ação de Procedimento Comum, proposta por Ademir 
Carlos Brisolla Araújo, objetivando seja a mesma julgada procedente com a condenação dos requeridos 
ao ressarcimento de R$ 1.278,46, devidamente atualizado referente aos produtos adquiridos e não 
recebidos, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, custas processuais, 
honorários advocatícios e demais cominações legais. Encontrando-se os requeridos em lugar ignorado, 
foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, que fluirá após os 20 dias supra, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, os 
requeridos serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial e dado regular 
prosseguimento ao feito. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo Nº
0005072- 42.2012.8.26.0100 (USUC 163) O Doutor Rodrigo Ramos, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SP, do Estado de SP, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o)(s) Arthur Galleti, Ivone Izabel dos Santos Galleti, Eder Fraga, Maria Rosa
Bavuso Fraga, Rafael Fraga, Adelia Fraga, João Perna, Lúcia Aparecida Kohln Ribeiro, Adriano
Ianov, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Helena Najar Mahana e outros, ajuizaram ação de
Usucapião, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Antônio Carlos da
Fonseca, nº 197/199 Jardim da Saúde - São Paulo SP, com área de 214,74 m², contribuintes nºs
049.029.0051-3 e 049.029.0050-5, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da Lei.                                                                        (22 e 23)

Reconhecemos a exatidão do presente “Balanço Patrimonial” consolidado 
em 31 de Dezembro de 2.017, cujo Ativo e Passivo somam a importância 
de R$ 25.290.768,29 (Vinte e Cinco Milhões, Duzentos e Noventa Mil, 

Setecentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos).
São Paulo, 31 de Dezembro de 2.017

Rose Meire Santana Macedo - CPF: 114.468.891-49
Mário Yasuo Sugawara - Técnico em Contabilidade
CRC - SP 1 SP 094.157/0-3 - CPF: 526.637.528-00

STANNE EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ n° 09.665.855/0001-06
Demonstrações Contábeis

Balanço Patrimonial Consolidado em 31 de Dezembro 2016 e 2017
Ativo / Circulante 2016 - R$ 2017 - R$
Disponibilidades
Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras 1.628.602,32 2.430.852,22
Valores Realizáveis
Imóveis - Fernão Cardim 320 1.820.235,72 1.820.235,72
Estoques de Imóveis 9.020.636,63 9.020.636,63
Lote 3 conjunto 07 QA 08 SCIA 1.600.000,00 1.600.000,00
SGA/Norte QD 915 lote G 1.883.522,76 1.883.522,76
Sala 1403 Edifício Vision Work & Life - SH 341.772,70 341.772,70
Alameda Santos n° 1000 conjunto 60/61 2.900.000,00 2.900.000,00
Alameda Campinas n° 802 - conjunto 21
  Edifício Sphere 2.355.767,96 2.355.767,96
Alameda Campinas n° 802 - conjunto 22
  Edifício Sphere 2.665.592,00 2.665.592,00
Impostos a Recuperar 3.939,46 3.939,46
 22.591.467,23 22.591.467,23
Total do Ativo Circulante 24.220.069,55 25.022.319,45
Não Circulante
Imobilizado
Imobilizado 307.303,12 268.448,84
Total do Ativo não Circulante 307.303,12 268.448,84
Total do Ativo 24.527.372,67 25.290.768,29

Passivo / Circulante 2016 - R$ 2017 - R$
Exigibilidades: Contas a Pagar 618.280,00 618.280,00
Outras Contas 15.499.854,45 14.588.782,29
 16.118.134,45 15.207.062,29
Salários e Encargos Sociais
INSS a Recolher 620,00 620,00
Encargos Fiscais: IRF à Recollher - 105,00
Pis a Recolher 1.247,85 1.339,21
Cofi ns a Recolher 5.759,29 6.180,99
Impostos e Contribuições Retidos à Recolher - 325,50
Impostos e Contribuições Lucro Presumido 59.841,93 65.170,35
 66.849,07 73.121,05
Total do Passivo Circulante 16.185.603,52 15.280.803,34
Patrimônio Líquido
Capital Social: Capital Realizado 6.505.000,00 6.505.000,00
Reservas de Lucros:
Resultados Acumulados 228.300,43 1.836.769,15
Resultado do Exercício 1.448.810,66 1.425.127,95
Reserva Legal 159.658,06 243.067,85
 1.836.769,15 3.504.964,95
Total do Patrimônio Líquido 8.341.769,15 10.009.964,95
Total do Passivo 24.527.372,67 25.290.768,29

Receitas Operacionais 2016 - R$ 2017 - R$
Aluguéis 2.386.074,82 2.489.371,71
Deduções:
Pis, Cofi ns (87.091,72) (90.862,07)
Receita Líquida 2.298.983,10 2.398.509,64
Lucro Bruto 2.298.983,10 2.398.509,64
Despesas Operacionais
Administrativas/Gerais (477.122,04) (523.753,48)
Outras Receitas/Despesas
Financeiras 33.655,46 61.035,27
Efeitos Infl acionários: 
Resultado Operacional 1.855.516,52 1.935.791,43
Lucro antes da Contribuição Social 1.855.516,52 1.935.791,43
Contribuição Social / CS Lucro Presumido (71.747,95) (77.187,08)
Lucro antes do Imposto de Renda 1.783.768,57 1.858.604,35
Imposto de Renda / IR Lucro Presumido (175.299,85) (190.408,55)
Resultado Líquido do Exercício 1.608.468,72 1.668.195,80

 2016 - R$ 2017 - R$
Saldo Anterior de Resultados Acumulados 228.300,43 1.836.769,15
Lucro Exercício Anterior - Distribuído - -
Resultado Líquido do Exercício 1.448.810,66 1.425.127,95
Reserva Legal 159.658,06 243.067,85
Resultados Acumulados 1.836.769,15 3.504.964,95

Das Atividades Operacionais 2016 - R$ 2017 - R$
Resultado do Exercício / Período 1.608.468,72 1.668.195,80
Caixa Líquido Proveniente
  Atividades Operacionais 1.090.737,90 802.249,90
Disponibilidades
Aumento Líquido de Caixa e
  Equivalentes de Caixa 1.090.737,90 802.249,90
No Início do Exercício 537.864,42 1.628.602,32
No Final do Exercício 1.628.602,32 2.430.852,22

Demonstração do Resultado do Exercício - 2017

Demonstração dos Fluxos de Caixa - 2017

Demonstração de Resultados Acumulados - 2017

Reconhecemos a exatidão do presente “Balanço Patrimonial” consolidado 
em 31 de Dezembro de 2.017, cujo Ativo e Passivo somam a importância de 
R$ 3.988.707,05 (Três Milhões, Novecentos e Oitenta e Oito Mil, Setecentos 
e Sete Reais e Cinco Centavos). São Paulo, 31 de Dezembro de 2.017

Rose Meire Santana Macedo - CPF: 114.468.891-49
Mário Yasuo Sugawara - Técnico em Contabilidade
CRC - SP 1 SP 094.157/0-3 - CPF: 526.637.528-00

INTERPAC TELEMÁTICA S/A
CNPJ n° 64.986.748/0001-98
Demonstrações Contábeis

Balanço Patrimonial Consolidado em 31 de Dezembro 2016 e 2017
Ativo / Circulante 2016 - R$ 2017 - R$
Disponibilidades
Bancos / Aplicações Financeiras 11.117,30 11.146,66
Valores Realizáveis
Clientes 15.471,03 15.471,03
Adiantamentos 86.210,77 86.210,77
Impostos a Recuperar 3.712.118,76 3.712.591,27
Antecipação Valor Residual - -
Outras Contas - -
 3.813.800,56 3.814.273,07
Total do Ativo Circulante 3.824.917,86 3.825.419,73
Ativo não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Valores Realizáveis
Depósito Judicial - FGTS 16.787,72 16.787,72
Materiais de Terceiros 98.140,65 98.140,65
Empréstimos 36.531,21 36.531,21
 151.459,58 151.459,58
Total do Realizável a Longo Prazo 151.459,58 151.459,58
Imobilizado: Imobilizado 11.061,59 11.061,59
Intangível: Intangível 766,15 766,15
Total do Ativo não Circulante 163.287,32 163.287,32
Total do Ativo 3.988.205,18 3.988.707,05

Passivo / Circulante 2016 - R$ 2017 - R$
Exigibilidades: Contas a Pagar 430.305,63 430.305,63
Contratos de Mutuo 39.000,00 39.000,00
Outras Contas 1.758.485,38 1.996.573,03
 2.227.791,01 2.465.878,66
Salários e Encargos Sociais: INSS a Recolher 232,80 1.465,47
FGTS a Recolher 460,83 377,70
Outras Contas 133,33 133,33
 826,96 1.976,50
Encargos Fiscais: ISS a Recolher - 7,00
IR Fonte a Recolher - 26,25
Pis a Recolher 9,40 9,40
Cofi ns a Recolher 0,08 0,08
Impostos e Contribuições Retidos à Recolher - 81,38
Impostos e Contribuições Lucro Presumido 66,39 19,19
 75,87 143,30
Provisões: Férias 9.739,59 5.893,20
Total do Passivo Circulante 2.238.433,43 2.473.891,66
Passivo não Circulante
Exigível a Longo Prazo
Credores por Empréstimo Equipamentos 98.140,65 98.140,65
Total do Passivo não Circulante 98.140,65 98.140,65
Patrimônio Líquido
Capital Social: Capital Subscrito 500.000,00 500.000,00
Reservas de Lucros: Resultados Acumulados 1.279.627,18 1.051.631,10
Resultado do Exercício (227.996,08) (234.956,36)
Reserva Legal 100.000,00 100.000,00
 1.151.631,10 916.674,74
Total do Patrimônio Líquido 1.651.631,10 1.416.674,74
Total do Passivo 3.988.205,18 3.988.707,05

Receitas Operacionais 2016 - R$ 2017 - R$
Custo de Serviços - (6.244,70)
Lucro Bruto - (6.244,70)
Despesas Operacionais:
Administrativas/Gerais (228.928,99) (229.384,62)
Outras Receitas/Despesas: Financeiras 1.226,18 885,29
Outras Despesas 1,00 0,14
 1.227,18 885,43
Resultado Operacional (227.701,81) (234.743,89)
Lucro antes da Contribuição Social (227.701,81) (234.743,89)
Contribuição Social / CS Lucro Presumido (110,35) (79,68)
Lucro antes do Imposto de Renda (227.812,16) (234.823,57)
Imposto de Renda / IR Lucro Presumido (183,92) (132,79)
Resultado Líquido do Exercício (227.996,08) (234.956,36)

Demonstração do Resultado do Exercício - 2017

Demonstração de Resultados Acumulados - 2017
 2016 - R$ 2017 - R$
Saldo Anterior de Resultados Acumulados 1.279.627,18 1.051.631,10
Resultado Líquido do Exercício (227.996,08) (234.956,36)
Reserva Legal 100.000,00 100.000,00
Resultados Acumulados 1.151.631,10 916.674,74

Demonstração dos Fluxos de Caixa - 2017
Das Atividades Operacionais 2016 - R$ 2017 - R$
Resultado do Exercício / Período (227.996,08) (234.956,36)
Caixa Líquido Proveniente das
  Atividades Operacionais 821,17 29,36
Disponibilidades
Aumento Líquido de Caixa e
  Equivalentes de Caixa 821,17 29,36
No Início do Exercício 10.296,13 11.117,30
No Final do Exercício 11.117,30 11.146,66

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: 12/06/2018  - 10:15h  -  2º LEILÃO: 14/06/2018  - 10:15h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL 1: 

IMÓVEL 2:

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: 
dia 12/06/2018, às 10:15 horas, e 2º Leilão dia 14/06/2018, às 10:15 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. 
FIDUCIANTE: ALL PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA  DEVEDOR: MARXTEL 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA,  CREDOR FIDUCIÁRIO: 
Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: IMÓVEL 1: 
1º leilão: R$ 775.000,00 (Setecentos e setenta e cinco mil reais) 2º leilão: R$ 466.974,00 (Quatrocentos e sessenta e seis mil, novecentos e setenta e quatro 
reais), IMÓVEL 2: 1º leilão: R$ 490.000,00 (Quatrocentos e noventa mil) 2º leilão: R$ 328.873,12 (Trezentos e vinte e oito mil, oitocentos e setenta e três 
reais e doze 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: 29/05/2018  - 10:10h  -  2º LEILÃO: 30/05/2018  - 10:10h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL

 DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 29/05/2018, às 
10:10 horas, e 2º Leilão dia 30/05/2018, às 10:10 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES 
(A) FIDUCIANTES: FLAVIO LIBERATO DE MACEDO

LIA SOLEIDE SOARES DE SOUZA MACEDO
 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO 

PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de 
reais) 2º leilão: R$ 3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil reais),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0026708-35.2010.8.26.0100 (USUC 619). O(A) Doutor(a) Paulo Cesar Batista 
dos Santos , MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Maria Aparecida 
Leite Guimarães, Jonas Araújo Guimarães, Dulce Leite Silva, José Silva, Ângela Cleonice Leite 
Cardoso, Horácio Belinck Cardoso, Celina Leite Prado, Jonathas da Silva Prado, Antônio Marcio 
Nogueira Leite, Edith Nogueira Leite, Odila Perez Leite, Marcus Perez Leite, Paulo Jaraguá Coelho 
Lepage, Eloide José Rufino, Rosangela Amaral Leite, Gilberto Vieira Nunes, Maria Raimunda 
Nunes, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se 
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Manoel Cícero Gomes, ajuizou ação de USUCAPIÃO, 
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Ernest Renan, nº 428 Paraisópolis 30º 
Subdistrito Ibirapuera - São Paulo SP, com área de 234,90 m², contribuintes nºs 170.145.0004-9 e 
170.145.0017-0 em área maior, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. 

SIQUELLE’S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SORVETES LTDA ME. torna público que 
requereu à SEMA a Licença Prévia e de Instalação para Fabricação de Sorvetes e 
outros Gelados Comestíveis, sito à Rua São Bento Trairi, 428. Jardim São João. Cep: 
07151-310. Guarulhos/SP. Através do Processo Administrativo 13883/2018.  

VALCAPINOX IND. E COM. DE EQUIPTOS. INDUSTRIAIS LTDA ME. torna público que 
recebeu da SEMA a Licença de Operação nº 44/2018 p/ Fabr. de Válvulas, Registros 
e disp. semelhantes, Peças e Acessórios, sito à Av. Santana do Mundau, 1208. Cid. Pq. 
Alvorada. Guarulhos/SP. Através do Proc. Adm. 15590/2017. Válido até 11/05/2.022.

DOGMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA, torna público que requereu à
Secretaria Municipal do Verde e  Meio Ambiente  a regularização  da Licença Ambiental
de Operação, para fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e
doméstico localizada a Av. Pedro Bueno, 641, Parque Jabaquara, S. Paulo.

A reclassificação do mel de produto de origem 
animal para de origem mista, pode afetar as ex-
portações e prejudicar os pequenos produtores. 
Essa conclusão foi debatida entre o convidados 
da audiência pública realizada pela Comissão de 
Agricultura do Senado ontem (22). Requerida 
pelos senadores Regina Sousa (PT-PI) e Ivo Cassol 
(PP-RO), a reunião também serviu para discutir 
os desafios da cadeia produtiva da apicultura no 
Brasil e a política nacional do mel.

Para Cassol, presidente da comissão, o mel 
do Brasil é referência mundial em qualidade. 
Ele lembrou que as abelhas não são essenciais 
apenas para a produção do mel mas também 
para a manutenção da biodiversidade, em razão 

da sua capacidade polinizadora. O projeto, do 
deputado Alceu Moreira (PMDB-RS), exclui mel, 
cera, própole, geleia real e demais produtos da 
apicultura das normas que orientam a inspeção de 
produtos de origem animal. Os produtos apícolas 
ficarão sujeitos a normas específicas, definidas 
em regulamento.

A mudança é vista com preocupação por produ-
tores rurais. Segundo Cesar Ronconi, representan-
te da CNA, a modificação de origem animal para 
origem mista pode afetar as exportações, já que 
muitos países não reconhecem essa classificação. 
Segundo a representante da Abemel, Fabricia 
Soriani, a apicultura é uma atividade prioritaria-
mente do pequeno produtor, em sua maioria da 

agricultura familiar. “O comprometimento das 
exportações de mel prejudicaria a cadeia produ-
tiva. Tanto os entrepostos exportadores, quanto, 
obviamente o pequeno produtor rural”, explicou.

Para a senadora Regina Sousa (PT-PI), o 
consumo do mel é pequeno no Brasil, porque o 
produto sempre foi visto como remédio. Por isso, 
disse, é preciso implantar políticas públicas para 
reconhecimento do produto como alimento, como 
incorporá-lo na merenda escolar, por exemplo. 
OO pesquisador da Embrapa, Bruno Souza, falou 
da necessidade de uma legislação que estabeleça 
um percentual mínimo do mel nos produtos, as-
sim como o projeto que estabelece o percentual 
mínimo do cacau (Ag.Senado).
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Esta quarta é o nono dia da lunação.  Lua faz aspecto negativo com Netuno para não esquecermos as coisas mais práticas da 

vida, mas sempre usando a intuição para não errar. Para que não ocorra confusão melhor usar a sensibilidade para as nossas 

atividades do dia a dia. A Lua em bom aspecto com Júpiter e Mercúrio permite se comunicar de forma compreensiva e amorosa. A 

Lua em bom aspecto com Plutão no fi nal da manhã renova as energias. Às 11h56 da manhã a Lua fi ca fora de curso até ingressar 

em Libra na madrugada da quinta. O Sol em um bom aspecto com Marte aumenta a energia à noite. A mente tende a fi car bastante 

agitada e talvez seja difícil relaxar. Final do dia de muita iniciativa, liderança e força de vontade.  
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Com o Sol na casa três, a casa 
das mudanças irá viver momentos 
inesquecíveis e realizar mudanças 
positivas nos seus ideais e sonhos. O 
Sol em um bom aspecto com Marte 
aumenta a energia à noite. A mente 
tende a fi car bastante agitada e talvez 
seja difícil relaxar. 75/175 – Amarelo.

Novos valores e princípios passam a 
orientar a sua vida. Precisa manter 
o ritmo onde há insegurança para as 
questões mais sérias e compromissos 
de longa duração. Fim de tarde bom 
para criar intimidade e aninhar-se em 
uma conversa aconchegante ou fazer 
algo estimulante. 26/326 – Branco.

Pode encontrar difi culdades que 
serão vencidas com muita diplo-
macia e aquele jeitinho que só o 
geminiano tem. Boa disposição para 
reunir as pessoas em torno de um 
plano pessoal. Antes do aniversário 
há ainda indolência e preguiça, e 
possível insatisfação sentimental. 
21/621 – Azul.

Dê atenção a si mesmo, refl etindo 
e meditando mais enquanto o Sol 
está na casa doze. Afaste-se da agi-
tação social e encontrará respostas 
que procura em si mesmo. A noite 
aumenta a sensibilidade para melhor 
se adaptar ao ambiente e a energia 
dos outros. 22/522 – Verde.

Antes de agir precisa ter paciência, 
confi ança e o otimismo. Pode haver 
retraimento por meio de isolamento. 
Sentirá insegurança nas questões 
mais sérias. No trabalho, uma opor-
tunidade aparecerá e será mais fácil 
liderar com as mudanças necessárias. 
82/982 – Amarelo.

É importante aprimorar seus 
planos e encontrar soluções para os 
problemas que o estão impedindo 
de agir. A vontade pessoal não 
prevalecerá podendo isso acarretar 
desentendimento. Aproveite para 
analisar o que deve ser mais 
importante nesta fase e dedique-se 
a isso. 19/819 – Cinza.

Terá bom entendimento, mas precisa 
ter cuidado nos negócios. A Lua em 
bom aspecto com Plutão no fi nal da 
manhã renova as energias. Às 11h56 
da manhã a Lua fi ca fora de curso até 
ingressar em Libra na madrugada 
da quinta.  Dia de muita iniciativa, 
liderança e força de vontade.  31/931 
– Branco.

A Lua em bom aspecto com Júpiter 
e Mercúrio permite se comunicar 
de forma compreensiva e amorosa. 
Durante a tarde toda com a Lua solta 
aumenta a indolência e preguiça, 
com possível insatisfação senti-
mental. Mantenha o bem-estar no 
seu ambiente tanto material como 
emocional. 45/445 – Azul.

Aproveite para conviver mais com os 
amigos e a família, aceitando opiniões 
e pontos de vistas contrários aos 
seus. A compreensão do ponto de 
vista alheio dará grande harmonia 
e unirá às pessoas queridas. É hora 
de mudanças positivas nos ideais 
e sonhos que poderão se realizar. 
34/634 – Marrom. 

Com a Lua fora de curso desde o fi nal 
da manhã os acontecimentos são len-
tos e demorados, mas muita coisa que 
persegue irá se realizar. A vontade 
pessoal não deve ser manifestada 
abertamente. Mantenha o astral e se 
dedique a alcançar seus interesses 
pessoais, agindo em comum acordo. 
72/772 – Azul.

Lua faz aspecto negativo com Netu-
no para não esquecermos as coisas 
mais práticas da vida, mas sempre 
usando a intuição para não errar. À 
tardinha será bom criar um clima 
de intimidade, sendo bom manter 
conversas estimulantes. Os contatos 
pessoais terão facilidade e darão 
alegrias. 82/482 – Branco.

Ótimo entendimento com a pessoa 
amada com troca intensa de afeto. 
Com a Lua fora de curso pode haver 
fraqueza nas iniciativas e aumenta a 
propensão ao desânimo de tarde  até 
a noite. Procure a melhoria das con-
dições sociais e do relacionamento 
sexual. 25/725 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 23 de Maio de 2018. Dia de São Juliano, São Epitácio, São 
Miguel Bispo, São João Batista de Rossi, e Dia do Anjo Damabiah, cuja 
virtude é a perseverança. Dia da Juventude Constitucionalista, e 

Dia do Soldado Constitucionalista. Hoje aniversaria a atriz Joan 
Collins que nasceu em 1932, o piloto Rubens Barrichello que comple-
ta 46  anos, o ex-jogador de futebol e atual treinador Ricardinho que 
nasceu em 1976 e o jogador de futebol Rafael Moura nascido em 1983.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau tende a ser uma pessoa de vida pouco 
ortodoxo podendo parecer aventureiro demais para as pessoas mais formais. 
Para o nativo deste dia é importante ser justo; agir com responsabilidade e 
pagar as dívidas. Possui um forte senso de justiça e quer viver num ambiente 
o mais harmonioso possível. Aprecia a liberdade e as mudanças e o que para 
outros pode ser seguro, para ele pode parecer uma prisão. Cresce e evolui 
pelo movimento constante, exercendo mais de uma atividade ou várias ao 
mesmo tempo. No lado negativo tendência a crises de ansiedade.

Dicionário dos sonhos
CORES – Cores claras: acontecimentos felizes. Escuras: mágoas 
e aborrecimentos. Branca: inocência: pureza. Amarela: sabedoria, 
generosidade. Azul: fortuna, escuro: adversidades. Preta: obs-
táculos. Vermelha: excessos, paixão. Cinza: contrariedade no 
lar. Rosa: proteja pessoa querida. Dourada: você gostaria de ser 
admirado (a). Laranja: não aprovará atitude de pessoa amiga. 
Lilás: conseguirá vencer defeitos. Marrom: brigas por excesso de 
autoridade. Prata: casamento próximo ou vencerá causa justa. 
Roxa: decisão defi nitiva e muita sorte. Verde: confi ança na vida. 
Números de sorte: 03, 17, 21, 28, 33 e 58.

Simpatias que funcionam
Para quem está passando por alguma difi culdade fi nancei-
ra: Se está com difi culdade fi nanceira deve realizar essa simpatia 
durante três dias seguidos. Acenda três velas brancas sobre um 
prato de vidro com um pouco de água e açúcar, oferendo aos três 
anjos protetores: Gabriel, Rafael e Miguel. Faça seu pedido e deixo 
o prato em um local mais alto do que você. Seus pedidos  serão 
ouvidos e você deve fazer uma faixa com um agradecimento no 
terceiro dia após ter realizado a simpatia: obrigado aos três anjos 
pela graça alcançada. A coloque em frente à sua casa. Espero os 
acontecimentos do quanto dia em diante. Descarte os restos das 
velas, limpe o prato e continue fazendo o uso dele normalmente.
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Primeira criação do Coletivo 
Seiva Bruta, grupo de 
jovens artistas formado 
no Departamento de Artes 
Cênicas da Universidade de 
São Paulo (USP), A Iminência 
da Morte DAS Plantas Pelos 
Canhões de Guerra estreia dia 
26 de maio

Com Direção de Victor Walles, 
que assina a dramaturgia ao lado 
de Maíra do Nascimento, mon-

tagem traz no elenco os atores Camila 
Móra, Fernando Moraes e Henrique 
de Paula. O espetáculo traz à cena 
pesquisas histórico-sociais sobre o ano 
de 1968 no Brasil, suas revoluções de 
costumes, lutas do movimento estu-
dantil e o avanço brutal da repressão 
do aparato militar até culminar no 
AI-5. Para isso, a montagem tem como 
base de sua criação, três referências 
fundamentais de pesquisa: o fi lme Os 
Sonhadores, de Bernardo Bertolucci, 
sobre três jovens universitários vi-
vendo em um apartamento em pleno 

Memórias

Refl exõesRefl exõesRefl exões
“Não acredite em algo simplesmente porque ouviu. Não acredite 

em algo simplesmente porque todos falam a respeito. Não acredite 
em algo simplesmente porque está escrito em seus livros religiosos. 
Não acredite em algo só porque seus professores e mestres dizem que 
é verdade. Não acredite em tradições só porque foram passadas de 
geração em geração. Mas depois de muita análise e observação, se você 
vê que algo concorda com a razão, e que conduz ao bem e benefício 
de todos, aceite-o e viva-o”. Buda

Concerto

Um concerto dedicado à obra de um dos maiores 
compositores da história da música brasileira: Heitor 
Villa-Lobos (1887-1959). Em síntese, este é o mote do 
projeto “Villa-Lobos – em Violino e Voz”, apresentado pelos 
músicos Cláudio Cruz (violino), Caroline De Comi (vocal), 
Nahim Marun (piano) e Rafael Frazzatto (violoncelo) . Na 
apresentação, que ocorre a partir das 18h30, na Praça da 
Unidade, o grupo traz obras de Heitor Villa-Lobos escritas 
para voz e violino, a maioria delas raramente apresentadas. 
Soprano atuante não apenas no repertório operístico como 
na música de câmara e contemporânea, Caroline De Comi 
é uma das mais versáteis cantoras da atual geração. Cláu-
dio Cruz é um dos mais relevantes violinistas brasileiros 
da atualidade, além de um destacado regente de carreira 
internacional. O pianista Nahim Marun é descendente da 
grande tradição do piano brasileiro, detentor de prêmios 
em importantes concursos e ainda um pesquisador da 
música brasileira. O jovem violoncelista Rafael Frazzatto 
é um talento da nova geração que atualmente integra a 
Academia da OSESP. No programa,  Sonata fantasia n.1, 
“Desesperance” (1913), para violino e piano,  Choros bis 
(1928) para violino e violoncelo, entre outras.

Serviço: Sesc Avenida Paulista, 119, Bela Vista. Domingo (27) às 18h30h. 
Ingresso: R$ 20 e R$ 10 (meia).
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Encontro
Dois dos principais 

DJ’s da cena hip hop na-
cional se encontram para apre-
sentação única. No dia 23 de maio, 
os DJ’s KL Jay (integrante fundador 
dos Racionais MC’s) e Grandmaster Ney 
comandam as pick-ups no palco montado na 
Praça da Unidade, para mostrar um repertório de sons e rit-
mos de diferentes períodos e gerações.A dupla mostrará ao 
público gêneros como rhythm’n’blues, soul e funk, passando 
pelos pioneiros do rap, suas diversas vertentes, chegando até 
os seus desdobramentos atuais.

Serviço: Sesc Avenida Paulista, Av. Paulista, 119, Bela Vista, tel. 3170-0800. Quarta 
(23) às 20h30. Entrada franca.

Paraguai em festa
Para comemorar o 207º Aniversário da Independência do Paraguai, 

o Consulado Geral do Paraguai em São Paulo apresenta um show de 
música e danças típicas do país. Criado em 1970, o Ballet Folclórico 
Municipal da cidade de Assunção possui um repertório que inclui 
quadros coreográfi cos inspirados nas festas tradicionais, nos costumes 
e ofícios do campo, lendas, personagens e devoções populares. Atual-
mente, a formação conta com 16 dançarinas e dançarinos profi ssionais. 
O elenco apresentará quadros de quatro a cinco danças, sendo “Danzas 
de Época”, “Acuarela Paraguaya” e “Fiesta en la estancia”. O grupo 
trará danças tradicionais do Paraguai, como: Galopera, Cielito Chopí, 
Sombrero de Palma e outros. Para a apresentação de música típica 
do Paraguai, o harpista Marcelo Rojas interpretará na harpa paraguaia 
obras dos compositores Félix Pérez Cardozo, Santiago Cortesi, Florentín 
Giménez, entre outros. O artista é considerado como um dos harpistas 
mais transcendentes da nova geração no Paraguai.

Serviço:Memorial da América Latina, Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 - Barra 
Funda, tel. 3823-4600. Quinta (24) às 19h. Entrada franca.

Cena da peça “A Iminência da Morte das Plantas Pelos Canhões de Guerra”.

Homenagem
A apresentação do Quarteto de Cordas da 

Cidade de São Paulo será uma homenagem 
ao compositor argentino Astor Piazzolla. 

Formado por Betina Stegmann e Nelson 
Rios, nos violinos; Marcelo Jaffé, na viola; e 
Rodrigo Andrade, no violoncelo, o quarteto 
ainda recebe o pianista André Mehmari e o 
clarinetista Nailor Proveta para o concerto. 

No programa: 
Milonga del Angel, La Misma Pena, Mi-

chelangelo 70, entre outras. 

Serviço: Sala do Conservatório, Av. São João, 281, Centro. 
Quinta (24) às 20h. Ingresso: R$ 20.

Caroline De Comi (vocal), Nahim Marun (piano)

e Rafael Frazzatto (violoncelo).

Mariana Beda

fervor das manifestações e lutas do maio 
francês nas ruas de Paris; o livro1968 
– O Ano que não Terminou, de Zuenir 
Ventura, que trata das transformações 
e lutas que ocorreram no Brasil durante 
o ano e o artigo Sobre o Conceito de 
História, de Walter Benjamin. Na peça 
dois irmãos Téo (Fernando Moraes) e 
Isa (Camila Móra) moram na Rua Maria 
Antônia e recebem o estrangeiro Mateus 
(Henrique de Paula) para passar um 
tempo junto com eles no apartamento. 
Trancados como forma de proteção e 
esconderijo ao avanço da repressão do 

governo militar, os três atravessam o 
ano de 1968 passando pelas revoluções 
culturais e as revoltas políticas lideradas 
pelo movimento estudantil. Narram a 
morte do estudante Edson Luís, expõe 
suas contradições na Batalha da Maria 
Antônia, viajam até o congresso de Ibiúna 
e como um delírio de um dia ter achado 
a possibilidade de impedir o avanço 
opressor do aparato militar, terminam 
separados com a decretação do AI-5.

Serviço: Teatro de Contêiner Mungunzá, R: dos Gusmões, 
43, Luz. Sábados e domingos às 20h. Ingressos: R$ 20 e 
R$10 (meia). Até 17/6.

a-
a apre-
3 de maio, 
ante fundador
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Data, Hora e Local: 18 de maio de 2018, às 9h00, na sede social da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n°1.811, 15º andar,
bairro Jardim América, CEP 01452-000. Mesa: Presidente: Sr. Eder da Silva Grande; Secretário: Sr. Flavio José Silva. Presença: acionistas representando a totalidade do capital social
da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas. Convocação: dispensada a convocação em virtude do comparecimento de todos os
acionistas da Companhia, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). Leitura de Documentos: foi dispensada a
leitura dos documentos relacionados à ordem do dia desta Assembleia Geral, uma vez que os referidos documentos são do inteiro conhecimento dos acionistas da Companhia. Ordem do
Dia: deliberar sobre: (1) a abertura do capital da Companhia e a submissão de pedido de registro de emissora de valores mobiliários, categoria “A”, perante a Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”, nos termos da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 480”); (2) o pedido de registro de emissor da Companhia na B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e adesão ao segmento especial de governança corporativa da B3 denominado Novo Mercado (“Novo Mercado”); (3) a (a) conversão da totalidade das
ações emitidas pela Companhia com valor nominal unitário de R$1,00 (um real) em ações sem valor nominal unitário, e (b) conversão da totalidade das ações preferenciais emitidas pela
Companhia em ações ordinárias; (4) o aumento do capital social da Companhia por meio da capitalização da reserva de lucros; (5) a aprovação do capital autorizado da Companhia; (6)
a reforma integral e a consolidação do Estatuto Social da Companhia para adaptá-lo às deliberações da presente ata, às exigências legais e regulamentares de companhia aberta e ao
regulamento do Novo Mercado; (7) (a) determinar o número efetivo de membros do Conselho de Administração da Companhia a serem eleitos; (b) deliberar sobre a caracterização dos
candidatos indicados como conselheiros independentes; e (c) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; (8) a remuneração global anual dos administradores
para o exercício social de 2018; (9) a realização de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Ações” e “Oferta”, respectivamen-
te); e (10) a autorização para o conselho de administração e a diretoria praticarem todos os atos necessários para implementação das deliberações acima. Deliberações tomadas por
Unanimidade: colocadas as matérias em discussão e posterior votação, restaram aprovadas as seguintes matérias, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições: (1) a
abertura de capital da Companhia e a submissão de pedido de registro de companhia aberta na categoria “A” perante a CVM, nos termos da Instrução CVM 480; (2) a submissão do
pedido de adesão da Companhia ao Novo Mercado da B3 e a celebração, com a B3, do Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa – Novo Mercado; (3)
(a) a conversão da totalidade das ações emitidas pela Companhia com valor nominal unitário de R$1,00 (um real) em ações sem valor nominal unitário; e (b) a conversão de 10.803.760
(dez milhões, oitocentos e três mil, setecentos e sessenta) ações preferenciais, equivalentes a totalidade das ações preferenciais Classe “A” e Classe “B” emitidas pela Companhia, em
10.803.760 (dez milhões, oitocentos e três mil, setecentos e sessenta) ações ordinárias de emissão da Companhia, de modo que o capital social da Companhia passa a ser dividido em
216.075.329 (duzentos e dezesseis milhões, setenta e cinco mil, trezentos e vinte e nove) ações ordinárias; (4) o aumento do capital social da Companhia de R$ 216.075.329,00 (duzen-
tos e dezesseis milhões, setenta e cinco mil, trezentos e vinte e nove reais) para R$ 758.300.172,00 (setecentos e cinquenta e oito milhões, trezentos mil, cento e setenta e dois reais),
representando um aumento efetivo de R$ 541.770.847,00 (quinhentos e quarenta e um milhões, setecentos e setenta mil, oitocentos e quarenta e sete reais), por meio da capitalização da
totalidade das reservas de lucros da Companhia, dos quais R$ 35.518.850,00 (trinta e cinco milhões, quinhentos e dezoito mil e oitocentos e cinquenta reais) referem-se à reserva legal,
e R$ 506.251.997,00 (quinhentos e seis milhões, duzentos e cinquenta e um mil, novecentos e noventa e sete reais) referem-se à reserva de incentivos fiscais. A presente capitalização
é feita com base nas reservas existentes no balanço patrimonial da Companhia levantado em 31 de dezembro de 2017 e é efetivada sem a emissão de novas ações, nos termos do artigo
169, §1 da Lei das S.A.; (5) o capital autorizado da Companhia, de forma a permitir o aumento de seu capital social sem reforma estatutária, até o limite de 432.150.658 (quatrocentos e
trinta e dois milhões, cento e cinquenta mil, seiscentos e cinquenta e oito) ações ordinárias; (6) a reforma integral e consolidação do Estatuto Social da Companhia, em decorrência das
deliberações da presente ata e para sua adaptação às cláusulas mínimas exigidas pelo Regulamento do Novo Mercado, que passa a vigorar com a redação constante do Anexo à
presente ata; (7) (a) a eleição de 6 (seis) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, sendo 2 (dois) conselheiros independentes; (b) o enquadramento dos Srs.
Hélio Seibel e Mário Mello Freire Neto como candidatos a membros independentes do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 17 do Regulamento do Novo Merca-
do; e (c) a eleição das pessoas a seguir indicadas para comporem o Conselho de Administração da Companhia, todos na condição de membros efetivos, para mandato unificado de 2
(dois) anos, até a data de realização da assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31
de dezembro de 2019: (i) Renato Feder, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº29.157.860 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob
n° 278.171.268-01, com endereço comercial na Avenida Faria Lima, nº 1.811, 15º andar, Bairro Jardim América, CEP 01452-000, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como
conselheiro de administração; (ii) Alexandre Ostrowiecki, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº14.187.297-4 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF sob n° 292.713.568-10, com endereço comercial na Avenida Faria Lima, nº 1.811, 15º andar, Bairro Jardim América, CEP 01452-000, cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, como conselheiro de administração; (iii) Edward James Feder, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº3.108.111-3 SSP/SP, inscrito no Cadastro
de Pessoas Físicas - CPF sob n° 875.198.958-15, com endereço comercial na Avenida Faria Lima, nº 1.811, 15º andar, Bairro Jardim América, CEP 01452-000, cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, como conselheiro de administração; e (iv) Roberto Feder, austríaco, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº RNE n° W198903-8, inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob n° 875.199.098-91, com endereço comercial na Avenida Faria Lima, nº 1.811, 15º andar, Bairro Jardim América, CEP 01452-000, Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, como conselheiro de administração. (v) Hélio Seibel, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG 5.296.474 SSP/SP e inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob n° 533.792.848-15, com endereço comercial na Avenida Faria Lima, nº 1.811, 15º andar, Bairro Jardim América, CEP 01452-000, Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, como conselheiro independente. (vi) Mário Mello Freire Neto, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 9371466, inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob n° 129.392.388-55, com endereço comercial na Avenida Faria Lima, nº 1.811, 15º andar, Bairro Jardim América, CEP 01452-000, Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, como conselheiro independente. Os Conselheiros eleitos serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura de (a) declaração de que possuem
qualificações necessárias e cumprem os requisitos estabelecidos no Artigo 147 e parágrafos da Lei das S.A., para o exercício dos respectivos cargos, e de que não possuem qualquer
impedimento legal que obste sua eleição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 367/02; e (b) de termo de posse, lavrado no livro de atas do Conselho de
Administração. Para fins do art. 149, § 1º da Lei das S.A., foi aprovado que a posse dos conselheiros independentes poderá ocorrer até o lançamento da Oferta; (8) aprovação da remu-
neração global anual dos administradores para o exercício social de 2018 no valor máximo de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais); (9) a realização da Oferta, no Brasil, em mercado
de balcão não organizado, sob a coordenação do Banco Itaú BBA S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Banco BTG Pactual S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A., Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. e do Banco J. Safra S.A. (em conjunto, os “Coordenadores da Oferta”) e com a participação de determinadas
instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, sendo observado o disposto na Instrução CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alte-
rada (“Instrução CVM 400”), e as demais disposições legais aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no exterior, sendo (a) nos Estados Unidos da América, exclusivamente para
investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme definidos na Regra 144A, editada pela U.S.
Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América, em operações isentas de registro, previstas no U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado, e nos regulamentos
editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos da América sobre títulos e valores mobiliários, e (b) nos
demais países, que não os Estados Unidos da América e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos da América ou não
constituídos de acordo com as leis desse país (non-U.S. persons), nos termos do Regulation S, editado pela SEC, no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país
de domicílio de cada investidor. Nos termos do artigo 14, parágrafo 2°, da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 20%, nas mes-
mas condições e no mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas. Adicionalmente, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada poderá
ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente ofertadas, nas mesmas condições e no mesmo preço das Ações inicialmente
ofertadas, com a finalidade exclusiva de atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta. Nos termos do artigo 172, I, da Lei das S.A., não
será observado o direito de preferência dos acionistas da Companhia no aumento de capital decorrente da Oferta; (10) a autorização para o Conselho de Administração e a Diretoria da
Companhia praticarem todos os atos necessários para implementação das deliberações acima. Encerramento e Lavratura da Ata: nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a
palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a
sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. São Paulo, 18 de maio de 2018. Mesa: (aa) Eder da Silva Grande - Presidente; Flavio José da Silva - Secretário. Acionistas:
(aa) Alexandre Ostrowiecki, Renato Feder, Edward Feder e André Poroger. Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Mesa: Eder da Silva Grande -
Presidente, Flavio José da Silva - Secretário. Anexo à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Multilaser Industrial S.A., realizada em 18 de maio de 2018. Estatuto Social da
Multilaser Industrial S.A. Estatuto Social Capítulo I - Denominação, Sede, Foro, Objeto e Duração Artigo 1º. A Multilaser Industrial S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima
regida pelo presente Estatuto Social e pela legislação em vigor. Parágrafo Único. Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sujeitam-se
a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores, administradores e membros do conselho fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento do Novo Mercado
(“Regulamento do Novo Mercado”). Artigo 2. A Companhia tem a sua sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo abrir, encerrar e alterar o endereço de filiais no
País ou no exterior por deliberação da Diretoria. Artigo 3º. A Companhia tem por objeto: I. indústria, comércio, importação e exportação de suprimentos de escritório, informática, eletrô-
nicos, áudio e vídeo, telecomunicação e elétricos em geral; II. assistência técnica de produtos; III. licenciamento ou cessão de direitos de uso de programas de computação; IV.
comercialização de softwares de qualquer natureza; V. fabricação de brinquedos e jogos recreativos; VI. fabricação de bicicletas e triciclos motorizados e não motorizados, suas peças e
acessórios; VII. importação, armazenagem, manipulação e comercialização de cosméticos correlatos; VIII. importação, armazenagem, manipulação e comercialização de produtos médi-
cos hospitalares e correlatos; IX. comércio atacadista de produtos e equipamentos elétricos, artigos e acessórios, bem como mercadorias em geral de uso e higiene pessoal e doméstica;
X. fabricação de aparelhos eletrodomésticos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; XI. comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar
e de laboratórios; XII. comercialização de produtos por meio de comércio eletrônico (“e-commerce”); XIII. industrialização e comercialização, por atacado e varejo, de aparelhos elétricos
para uso domésticos; e XIV. industrialização por si ou por terceiros de carrinhos de bebês, seus acessórios e adornos. Parágrafo Único. A Companhia poderá explorar outros ramos de
atividade afins ou complementares ao objeto expresso no Artigo 3º. Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Capital Social: Artigo 5º. O capital social,
totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 758.300.172,00 (setecentos e cinquenta e oito milhões, trezentos mil, cento e setenta e dois reais), dividido em 216.075.329 (duzentos e
dezesseis milhões, setenta e cinco mil, trezentos e vinte e nove) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. § 1º. O capital social será representado exclusivamente por ações
ordinárias e cada ação ordinária dará o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. § 2º. Todas as ações da Companhia são escriturais, mantidas em conta de depósito, em
instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) designada pelo Conselho de Administração, em nome de seus titulares. § 3º. O custo de transferência da
propriedade das ações escriturais poderá ser cobrado diretamente do acionista alienante pela instituição escrituradora, conforme venha a ser definido no contrato de escrituração de
ações, observados os limites máximos fixados pela CVM. § 4º. Na hipótese de mora do acionista na integralização do preço de emissão das ações por ele subscritas, este deverá pagar
à Companhia o preço de subscrição acrescido de juros de 1% ao mês, atualização monetária com base no Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), na menor periodicidade legalmente
aplicável, e multa de 10% sobre o valor do montante não pago, sem prejuízo das demais sanções legais aplicáveis. Artigo 6º. A Companhia fica autorizada a aumentar o seu capital
social, por deliberação do Conselho de Administração e independente de reforma estatutária, até o limite de 432.150.658 (quatrocentos e trinta e dois milhões, cento e cinquenta mil,
seiscentos e cinquenta e oito) ações ordinárias, mediante emissão de novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. § 1º. Dentro do limite autorizado neste Artigo, o Conselho
de Administração fixará o número, preço e prazo de integralização e as demais condições para a emissão de ações. § 2º. Desde que realizado dentro do limite do capital autorizado, o
Conselho de Administração poderá ainda: (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição e de debêntures conversíveis; (ii) de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral,
deliberar a outorga de opção de compra de ações a administradores e empregados da Companhia ou suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga
ou no exercício das opções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonificação em ações. Artigo 7º. A emissão
de novas ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores, subscrição pública ou permuta por ações em
oferta pública de aquisição de controle nos termos dos artigos 257 a 263 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), ou, ainda, nos termos de lei
especial sobre incentivos fiscais, poderá se dar sem que aos acionistas seja concedido direito de preferência na subscrição ou com redução do prazo mínimo previsto em lei para o seu
exercício. Artigo 8º. Nos casos previstos em lei, o valor de reembolso das ações, a ser pago pela Companhia aos acionistas dissidentes de deliberação da Assembleia Geral que tenham
exercido direito de retirada, deverá corresponder ao valor econômico de tais ações, a ser apurado em avaliação aceito nos termos dos parágrafos 3º e 4º do artigo 45 da Lei das S.A.,
sempre que tal valor for inferior ao valor patrimonial contábil constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral. Capítulo III - Assembleia Geral Seção I - Organização Artigo
9º. A Assembleia Geral, convocada e instalada conforme previsto na Lei das S.A. e neste Estatuto Social, reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses
seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses da Companhia assim exigirem. § 1º. A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente do
Conselho de Administração ou, nos casos previstos em lei, por acionistas ou pelo Conselho Fiscal, se e quando instalado, mediante anúncio publicado, devendo a primeira convocação
ser feita, com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência, e a segunda com antecedência mínima de 8 (oito) dias, observado, ainda, o disposto na regulamentação da CVM que dispõe
sobre informações, pedidos de procuração, participação e votação a distância em assembleias gerais. § 2º. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos votos
dos acionistas presentes na assembleia, não se computando os votos em branco e as abstenções, ressalvadas as exceções previstas em lei e observado o disposto neste Estatuto
Social. § 3º. A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas na Lei das S.A.
§ 4º. A Companhia deverá iniciar o cadastramento de acionistas para tomar parte na Assembleia Geral, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, cabendo ao acionista
apresentar: (i) comprovante expedido pela instituição depositária das ações escriturais de sua titularidade, na forma do artigo 126 da Lei das S.A., datado de até 5 dias da data de realiza-
ção da Assembleia Geral, podendo a Companhia, a seu critério, dispensar a apresentação desse comprovante; e (ii) instrumento de mandato e/ou outros documentos adequados que
comprovem os poderes do representante legal do acionista. Qualquer acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral munido de documentos que compro-
vem sua identidade. § 5º. As atas de Assembleias deverão ser lavradas no livro de Atas das Assembleias Gerais, e poderão, caso assim aprovado na Assembleia Geral em questão, ser
lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos e publicadas com omissão das assinaturas. Artigo 10. A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de
Administração ou, na sua ausência ou impedimento, instalada e presidida por outro Conselheiro, Diretor ou acionista indicado por escrito pelo Presidente do Conselho de Administração.
O Presidente da Assembleia Geral indicará até 2 (dois) Secretários. Seção II – Competência Artigo 11. Compete à Assembleia Geral, além das atribuições conferidas por lei e regula-
mentos aplicáveis por este Estatuto Social: I. tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras; II. deliberar, de acordo com
proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos; III. eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e
do Conselho Fiscal, quando instalado; IV. fixar a remuneração global anual dos administradores, assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado; V. aprovar planos de
concessão de ações ou de outorga de opção de compra de ações aos administradores e empregados da Companhia ou de suas controladas; VI. alterar o Estatuto Social; VII. deliberar
sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão, incorporação da Companhia ou de qualquer sociedade na Companhia; VIII. aprovar previamente a negociação, pela Companhia, de ações de
sua própria emissão nas hipóteses cuja aprovação em Assembleia Geral seja prescrita na regulamentação em vigor; IX. deliberar sobre a dispensa da realização de oferta pública de
aquisição de ações em caso de saída voluntária do Novo Mercado; X. suspender o exercício de direitos de acionista, incluindo direitos de voto, de qualquer acionista ou acionistas que
deixem de cumprir obrigação legal, regulamentar ou estatutária, na forma do disposto no artigo 120 da Lei das S.A. e em observância do § 2º deste Artigo 11; XI. eleger e destituir o
liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação; e XII. deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração. §
1º. Para fins do inciso IX acima: (a) a assembleia geral deverá ser instalada em primeira convocação com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total
das ações em circulação, nos termos do Regulamento do Novo Mercado; (b) caso o quórum previsto na alínea (a) acima não seja atingido, a assembleia geral poderá ser instalada em
segunda convocação, com a presença de qualquer número de acionistas titulares de ações em circulação; e (c) a deliberação sobre a dispensa de realização da oferta pública de aquisi-
ção de ações deve ocorrer pela maioria dos votos dos acionistas titulares de ações em circulação presentes na assembleia geral. § 2º. Para fins do inciso X acima: (a) os acionistas que
representem 5%, no mínimo, do capital social, poderão convocar uma assembleia geral para deliberar sobre a suspensão dos direitos do acionista inadimplente, quando o Conselho de
Administração não atender, no prazo de 8 dias, a pedido de convocação que apresentarem, com a indicação da obrigação descumprida e a identificação do acionista ou acionistas
inadimplentes; (b) caberá à assembleia geral que aprovar a suspensão dos direitos do acionista ou acionistas também estabelecer, entre outros aspectos, o alcance e o prazo da suspen-
são, sendo vedada a suspensão dos direitos de fiscalização e de pedido de informações assegurados em lei; e (c) a suspensão de direitos cessará tão logo o acionista sane o
inadimplemento, cumprindo com as obrigações que levaram à aplicação da suspensão. Seção III – Eleição dos membros do Conselho de Administração Artigo 12. Na eleição dos
membros do Conselho de Administração, é facultado a acionistas que representem a porcentagem do capital social estabelecida pela lei e regulamentos aplicáveis, requererem a adoção
do processo de voto múltiplo, desde que o façam no mínimo, 48 horas antes da Assembleia. § 1º. A Companhia, imediatamente após o recebimento do pedido, deverá notificar, por meio
de aviso inserido em sua página na internet e encaminhado, por meio eletrônico, para a CVM e para a B3, a informação de que a eleição se dará pelo processo do voto múltiplo. § 2º.
Instalada a Assembleia, o presidente da mesa informará, à vista das assinaturas constantes do Livro de Presenças e no número de ações de titularidade dos acionistas presentes, o
número de votos que caberão a cada acionista e o número de votos necessários para eleger um Conselheiro. §3º. Cada acionista terá o direito de cumular os votos a ele atribuídos em um
único candidato ou distribuí-los entre vários deles, sendo declarados eleitos aqueles que receberem maior quantidade de votos. §4º. Os cargos que, em virtude de empate, não forem
preenchidos, serão objeto de nova votação, pelo mesmo processo, ajustando-se o número de votos que caberá a cada acionista em função do número de cargos a serem preenchidos.
§5º. Sempre que a eleição tiver sido realizada por esse processo, a destituição de qualquer membro do Conselho de Administração, que não tenha um suplente eleito, pela Assembleia
Geral importará destituição dos demais membros, procedendo-se a nova eleição; nos demais casos em que ocorrer vacância no Conselho de Administração, a primeira Assembleia Geral
procederá à eleição de todo o Conselho de Administração. §6º. Enquanto que a Companhia permanecer sob controle de acionista ou grupo controlador, conforme definido no artigo 116
da Lei das S.A., acionistas representando 10% do capital social poderão requerer, na forma prevista nos parágrafos 4º e 5º do artigo 141 da Lei das S.A., que a eleição de um dos
membros do Conselho de Administração seja feita em separado. Capítulo IV - Administração Seção I - Disposições Comuns aos Órgãos da Administração Artigo 13. A Companhia
será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria, sendo que os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor-Presidente ou principal executivo da
Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa. § 1º. O Conselho de Administração e a Diretoria, para melhor desempenho de suas funções, poderão criar comitês ou
grupos de trabalho com objetivos definidos, que deverão atuar como órgãos auxiliares sem poderes deliberativos, sempre no intuito de assessorá-los. Os membros dos comitês ou dos
grupos de trabalho serão designados pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria, conforme o caso. § 2º. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria tomarão posse
em seus cargos mediante assinatura do termo lavrado em livro próprio, assinado pelo administrador empossado, dispensada qualquer garantia de gestão, observados a exigência de
submissão à cláusula compromissória, conforme o disposto no Artigo 43, § 2º deste Estatuto Social, bem como os demais requisitos legais aplicáveis. § 3º. Os administradores da Com-
panhia permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos (seu respectivo prazo de mandato sendo estendido até esta data), salvo se diversamente deliberado pela
Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme o caso. Artigo 14. Ressalvado o disposto no presente Estatuto Social, qualquer dos órgãos de administração se reúne
validamente com a presença da maioria de seus respectivos membros e delibera pelo voto da maioria dos presentes. Parágrafo Único. Só é dispensada a convocação prévia da reunião
do Conselho de Administração e da Diretoria como condição de sua validade se presentes todos os seus membros. Caso não estejam fisicamente presentes, os membros do Conselho de
Administração e da Diretoria poderão manifestar seu voto por meio de: (a) delegação de poderes feita em favor de outro membro do respectivo órgão, (b) voto escrito enviado antecipa-
damente e (c) voto escrito transmitido por fax, correio eletrônico ou por qualquer outro meio de comunicação, bem por sistema de áudio ou videoconferência ou outros meios semelhan-
tes, desde que permitam a identificação e participação efetiva na reunião, de forma que os participantes consigam simultaneamente ouvir uns aos outros. Artigo 15. Nos termos do artigo
156 da Lei das S.A., os administradores da Companhia que estejam em situação de interesse pessoal conflitante deverão cientificar os demais membros do Conselho de Administração
ou da Diretoria de seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do Conselho de Administração ou da Diretoria, a natureza e a extensão do seu impedimento. Artigo 16. Dentro
dos limites estabelecidos neste Artigo, a Companhia indenizará e manterá indenes seus Conselheiros de Administração, Diretores, membros de Comitês e demais empregados que
exerçam cargo ou função de gestão na Companhia (em conjunto ou isoladamente “Beneficiários”), na hipótese de eventual dano ou prejuízo efetivamente sofrido pelos Beneficiários por
força do exercício regular de suas funções na Companhia. Parágrafo Único. Caso seja condenado, por decisão judicial transitada em julgado, por agir (i) dentro de seus deveres e
poderes, com culpa ou dolo; ou (ii) em violação à lei ou a este Estatuto Social, o Beneficiário deverá ressarcir a Companhia de todos os custos e despesas incorridos com a assistência
jurídica. Seção II - Conselho de Administração Subseção I - Composição Artigo 17. O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 9 (nove)
membros, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, considerando-se cada ano como o período compreendido entre 2 (duas) Assembleias
Gerais Ordinárias, sendo permitida a reeleição. § 1º. Na Assembleia Geral que tiver por objeto deliberar a eleição dos membros do Conselho de Administração, os acionistas deverão
fixar, primeiramente, o número efetivo de membros do Conselho de Administração a serem eleitos. § 2º. Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte
por cento), o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de
Administração como conselheiros independentes ser deliberada na assembleia geral que os eleger. § 3º. Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no Parágrafo Segun-
do deste Artigo, o resultado gerar um número fracionário, a Companhia deve proceder ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior. § 4º. Findo o mandato, os
membros do Conselho de Administração permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos membros eleitos. § 5º. A Assembleia Geral poderá eleger um ou mais
suplentes para os membros do Conselho de Administração, não podendo, entretanto, ser eleito mais de um suplente para cada membro efetivo do Conselho de Administração. § 6º. O
membro do Conselho de Administração ou suplente não poderá ter acesso a informações ou participar de reuniões de Conselho de Administração, relacionadas a assuntos sobre os
quais tenha ou represente interesse conflitante com os interesses da Companhia. §7º. No caso de vacância do cargo de membro do Conselho de Administração, o substituto será nome-
ado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a próxima Assembleia Geral. Artigo 18. O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, que serão
eleitos pela maioria de votos dos presentes, na primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer imediatamente após a posse de tais membros, ou sempre que ocorrer renún-
cia ou vacância naqueles cargos. Subseção II – Reuniões Artigo 19. O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente pelo menos 6 (seis) vezes ao ano, conforme calendário
anual a ser aprovado pelo Conselho de Administração na primeira reunião a se realizar após a eleição, e extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação realizada na forma
do parágrafo 1º deste artigo. O Conselho de Administração pode deliberar, por unanimidade, acerca de qualquer outra matéria não incluída na ordem do dia. § 1º. As convocações para as
reuniões do Conselho de Administração deverão ser entregues por meio eletrônico ou por carta, pelo Presidente do Conselho de Administração ou pelo Vice-Presidente, se ausente o
primeiro, a cada membro do Conselho de Administração, com pelo menos 8 (oito) dias de antecedência, e com indicação da data, hora, lugar, ordem do dia detalhada e documentos a
serem discutidos naquela reunião. Quaisquer 2 (dois) Conselheiros poderão, mediante solicitação escrita ao Presidente, solicitar que uma reunião seja convocada ou que itens sejam
incluídos na ordem do dia. § 2º. O Presidente do Conselho de Administração presidirá as reuniões do Conselho de Administração, ressalvadas as hipóteses de ausência ou impedimento
temporário, previstas no § 6º abaixo. § 3º. Cada conselheiro terá direito a 1 (um) voto nas deliberações do Conselho de Administração, sendo que as deliberações do Conselho de
Administração serão tomadas por maioria de seus membros presentes na reunião. § 4º. Nas deliberações do Conselho de Administração, será atribuído ao Presidente do órgão o voto de
qualidade, no caso de empate na votação. § 5º. O presidente de qualquer reunião do Conselho de Administração não deverá levar em consideração e não computará o voto proferido com
infração aos termos de qualquer acordo de acionistas que possa estar devidamente arquivado na sede da Companhia, conforme disposto no artigo 118 da Lei das S.A. § 6º. Na hipótese
de ausência ou impedimento temporário do Presidente, o Vice-Presidente exercerá as funções do Presidente. Caso o Conselho de Administração não tenha deliberado a nomeação de
um Vice-Presidente, na hipótese de ausência ou impedimento temporário do Presidente, as funções do Presidente serão exercidas por outro membro do Conselho de Administração
indicado pelo Presidente. § 7º. Na hipótese de vacância permanente do Presidente, o Vice-Presidente automaticamente assumirá o cargo e deverá convocar uma reunião do Conselho de
Administração em até 60 (sessenta) dias a partir da data de vacância, para a nomeação do novo Presidente do Conselho de Administração de forma permanente, até o término do prazo
do mandato original, ou convocar uma Assembleia Geral com o objetivo de nomear o novo Presidente do Conselho de Administração para substituí-lo, até o término do prazo do mandato
original. § 8º. No caso de ausência ou impedimento temporário, de membro do Conselho de Administração, tal membro ausente ou temporariamente impedido poderá ser representado
nas reuniões do Conselho de Administração por outro membro indicado por escrito, o qual, além do seu próprio voto, expressará o voto do membro ausente ou temporariamente impedi-
do. § 9º. Todas as deliberações do Conselho de Administração constarão de atas lavradas no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Subseção III – Competência
Artigo 20. Compete ao Conselho de Administração, além de outras atribuições que lhe sejam cometidas por lei ou pelo Estatuto Social: I. fixar a orientação geral dos negócios da Compa-
nhia; II. aprovar e rever o orçamento anual, o orçamento de capital, o plano de negócios e o plano plurianual da Companhia; III. aprovar o código de conduta da Companhia e as políticas
corporativas relacionadas a (i) divulgação de informações e negociação de valores mobiliários; (ii) gerenciamento de riscos; (iii) transações com partes relacionadas e administração de
conflitos de interesses; (iv) remuneração de administradores; e (v) indicação de administradores; IV. eleger e destituir os Diretores, definir suas atribuições e fixar sua remuneração,
dentro do limite global da remuneração da administração aprovado pela Assembleia Geral; V. fiscalizar a gestão dos Diretores; examinar a qualquer tempo os livros e papéis da Compa-
nhia; solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e de quaisquer outros atos; VI. escolher e destituir os auditores independentes, bem como convocá-los
para prestar os esclarecimentos que entender necessários sobre qualquer matéria; VII. apreciar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da
Companhia e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral; VIII. submeter à Assembleia Geral Ordinária proposta de destinação do lucro líquido do exercício, bem como deliberar
sobre o levantamento de balanços semestrais, ou em períodos menores, e o pagamento ou crédito de dividendos ou juros sobre o capital próprio decorrentes desses balanços, bem como
deliberar sobre o pagamento de dividendos intermediários ou intercalares à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros, existentes no último balanço anual ou semestral; IX.
apresentar à Assembleia Geral proposta de reforma do Estatuto Social; X. apresentar à Assembleia Geral proposta de dissolução, fusão, cisão e incorporação da Companhia e de incor-
poração, pela Companhia, de outras sociedades, bem como autorizar a constituição, dissolução ou liquidação de subsidiárias; XI. deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral,
quando julgar conveniente ou no caso do artigo 132 da Lei das S.A.; XII. manifestar-se previamente sobre qualquer assunto a ser submetido à Assembleia Geral; XIII. aprovar o voto da
Companhia em qualquer deliberação societária relativa às controladas ou coligadas da Companhia, que não seja da alçada da Diretoria, no caso da administração da Companhia, nos
termos deste Estatuto Social; XIV. autorizar a emissão de ações da Companhia, nos limites autorizados no Artigo 6º deste Estatuto Social, fixando o número, o preço, o prazo de
integralização e as condições de emissão das ações, podendo, ainda, excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo mínimo para o seu exercício nas emissões de ações, bônus de
subscrição e debêntures conversíveis, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa ou por subscrição pública ou mediante permuta por ações em oferta pública para aquisição de
controle, nos termos estabelecidos em lei; XV. dentro do limite do capital autorizado, conforme previsto no § 2º do Artigo 6º deste Estatuto Social, (i) deliberar a emissão de bônus de
subscrição e de debêntures conversíveis; (ii) de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de ações aos administradores e emprega-
dos da Companhia ou de suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga e no exercício das opções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital
social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonificação em ações; XVI. deliberar sobre a negociação com ações de emissão da Companhia para efeito de cance-
lamento ou permanência em tesouraria e respectiva alienação, observados os dispositivos legais pertinentes; XVII. estabelecer a alçada da Diretoria para contratar endividamento, sob a
forma de empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou qualquer outro negócio jurídico que afete a estrutura de capital da Companhia, bem como autorizar a contratação de

endividamento, sob a forma de empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou qualquer outro negócio jurídico que afete a estrutura de capital da Companhia de valor
superior à alçada da Diretoria; XVIII. deliberar sobre a emissão de debêntures simples, e, sempre que respeitados os limites do capital autorizado, debêntures conversíveis em ações,
podendo as debêntures, de qualquer das classes, ser de qualquer espécie ou garantia; XIX. deliberar, por delegação da Assembleia Geral, quando da emissão pela Companhia de
debêntures conversíveis em ações que ultrapassem o limite do capital autorizado, sobre (i) a época e as condições de vencimento, amortização ou resgate, (ii) a época e as condições
para pagamento dos juros, da participação nos lucros e de prêmio de reembolso, se houver, e (iii) o modo de subscrição ou colocação, bem como a espécie das debêntures; XX. autorizar
a aquisição ou alienação de investimentos em participações societárias, bem como autorizar associações societárias ou alianças estratégicas com terceiros; XXI. estabelecer a alçada da
Diretoria para a aquisição ou alienação de bens do ativo permanente e bens imóveis, bem como autorizar aquisição ou alienação de bens do ativo permanente de valor superior ao valor
de alçada da Diretoria, salvo se a transação estiver contemplada no orçamento anual da Companhia; XXII. estabelecer a alçada da Diretoria para a constituição de ônus reais e a presta-
ção de avais, fianças e garantias a obrigações próprias, bem como autorizar a constituição de ônus reais e a prestação de avais, fianças e garantias a obrigações próprias de valor
superior à alçada da Diretoria; XXIII. conceder, em casos especiais, autorização específica para que determinados documentos possam ser assinados por apenas um membro da admi-
nistração, do que se lavrará ata no livro próprio; XXIV. aprovar a contratação da instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações; XXIX. elaborar e divulgar parecer fundamen-
tado sobre qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia; XXX. definir a lista tríplice de instituições ou empresas especializadas
em avaliação econômica de empresas, para elaboração de laudo de avaliação das ações da Companhia, em caso de OPA por Atingimento de Participação Relevante, na forma definida
no Artigo 42 deste Estatuto Social; XXXI. aprovar seu próprio regimento interno e o regimento interno da Diretoria e de todos os Comitês; XXXII. designar os membros do Comitê de
Auditoria Estatutário e dos demais Comitês que vierem a ser instituídos pelo Conselho de Administração; XXXIII. estruturar um processo e avaliação do Conselho de Administração, de
seus Comitês e da Diretoria; e XXXIV. deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria e pelos Comitês, bem como convocar os membros da Diretoria para reuniões
em conjunto, sempre que achar necessário. Seção III - Diretoria Subseção I – Composição Artigo 21. A Diretoria, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo
Conselho de Administração, será composta de no mínimo 2 (dois) e no máximo 5 (cinco) membros, dentre os quais serão designados Diretor-Presidente, Diretor Vice-Presidente, Diretor
de Produtos, Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, sendo os cargos de Diretor-Presidente e de Diretor de Relações com Investidores de preenchimento obrigatório
e os demais de preenchimento facultativo. Os Diretores poderão acumular cargos. § 1º. O Diretor-Presidente indicará ao Conselho de Administração todos os demais Diretores. Caso o
Conselho de Administração não aprove as indicações apresentadas, deverão ser indicados novos nomes, até que sejam aprovados pelo Conselho de Administração. § 2º. O Diretor-
Presidente poderá determinar, em conjunto, o afastamento imediato, até a reunião do Conselho de Administração que deliberar sobre a matéria, de qualquer Diretor da Companhia.
Subseção II – Eleição e Destituição Artigo 22. Os Diretores serão eleitos pelo Conselho de Administração, por um prazo de mandato unificado de 3 (três) anos, considerando-se cada ano
o período compreendido entre 2 (duas) Assembleias Gerais Ordinárias; sendo permitida a reeleição e destituição. § 1º. Salvo no caso de vacância no cargo, a eleição da Diretoria ocor-
rerá até 5 (cinco) dias úteis após a data da realização da Assembleia Geral Ordinária, podendo a posse dos eleitos coincidir com o término do mandato dos seus antecessores. § 2º. O
Diretor-Presidente será substituído: (i) em caso de afastamento ou impedimento por período de até 30 dias, pelo Diretor Vice-Presidente ou por outro Diretor por ele indicado; (ii) em caso
de afastamento por prazo superior a 30 dias e inferior a 120 dias, por Diretor nomeado pelo Conselho de Administração, em reunião especialmente convocada para tal fim; e (iii) em caso
de afastamento por prazo igual ou superior a 120 dias ou vacância, o Conselho de Administração deverá ser convocado para promover a eleição de novo Diretor-Presidente, conforme os
procedimentos estabelecidos neste Estatuto Social. § 3º. Os demais Diretores (exceto pelo Diretor-Presidente) serão substituídos: (i) nos casos de ausência ou impedimento, bem como
de afastamento por prazo inferior a 120 dias, por outro Diretor indicado pelo Diretor-Presidente; e (ii) em caso de afastamento por prazo igual ou superior a 120 dias ou vacância, o
Conselho de Administração deverá ser convocado para promover a eleição de novo Diretor. Subseção III- Reuniões Artigo 23. A Diretoria se reúne validamente com a presença de
metade mais um dos Diretores eleitos e delibera pelo voto da maioria dos presentes. Artigo 24. As convocações para as reuniões serão feitas mediante comunicado escrito entregue com
antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, das quais deverá constar a ordem do dia, a data, a hora e o local da reunião. Artigo 25. Das reuniões da Diretoria lavrar-se-ão atas no
respectivo livro de atas das Reuniões da Diretoria, que serão assinadas pelos Diretores presentes. Subseção IV – Competência Artigo 26. A Diretoria possui todos os poderes para
praticar os atos necessários ao funcionamento regular dos negócios da Companhia em seu curso normal, observadas as alçadas da Diretoria fixados pelo Conselho de Administração, o
regimento interno da Diretoria e a as competências dos demais órgãos societários. Artigo 27. Compete à Diretoria implementar as deliberações das Assembleias Gerais e do Conselho
de Administração e, como órgão colegiado: I. aprovar e submeter, anualmente, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhados do relatório
dos auditores independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício anterior, para apreciação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral; II.
propor, ao Conselho de Administração, o orçamento anual, o orçamento de capital, o plano de negócios e o plano plurianual; III. deliberar sobre a abertura e o fechamento de filiais; e IV.
decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração. § 1º. Compete ao Diretor-Presidente: (i) dirigir e orientar as
atividades de planejamento geral da Companhia, incluindo a elaboração do orçamento anual, do orçamento de capital, do plano de negócios e do plano plurianual da Companhia;
(ii) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar todos os negócios e operações da Companhia; (iii) coordenar as atividades dos demais Diretores da Companhia e de suas controladas,
observadas as atribuições específicas previstas neste Estatuto Social; (iv) aprovar a estrutura organizacional da Companhia; (v)  convocar e presidir as reuniões da Diretoria; e (vi) outras
atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Conselho de Administração. § 2º. Compete ao Diretor Vice-Presidente: (i) coordenar, administrar, dirigir e supervisi-
onar as áreas de relações governamentais, marketing e vendas; (ii) substituir o Diretor-Presidente, em caso de afastamento ou impedimento por período de até 30 dias ou em outras nas
hipóteses previstas neste Estatuto Social; e (iii) outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Conselho de Administração. § 3º. Compete ao Diretor de
Produtos: (i) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar a área de pesquisa e desenvolvimento de produtos (P&D); e (ii) outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos,
determinadas pelo Diretor-Presidente § 4º. Compete ao Diretor Financeiro: (i) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as áreas financeira, contábil e de controles internos e
gerenciamento de riscos; (ii) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar a elaboração do orçamento anual e do orçamento de capital; (iii) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar
as atividades de tesouraria da Companhia, incluindo a captação e gestão de recursos, incluindo o caixa e endividamento; e (iv) outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos,
determinadas pelo Diretor-Presidente. § 5º. Compete ao Diretor de Relação com Investidores: (i) prestar informações aos investidores, à CVM, às bolsas de valores ou mercados de
balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia, bem como manter atualizado o registro da Companhia em conformidade com a regulamentação aplicável da CVM e
atender às demais exigências dessa regulamentação; (ii) representar a Companhia isoladamente perante a CVM, as bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem negociados os
valores mobiliários da Companhia; e (iii) outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor-Presidente. Subseção V – Representação Artigo 28. A Com-
panhia será sempre representada (i) pelo Diretor-Presidente ou pelo Diretor Vice-Presidente isoladamente, em quaisquer atos; (ii) por qualquer outro diretor isoladamente, nas transa-
ções bancárias entre contas da mesma titularidade da Companhia, sem limitação de valor, e nos demais atos, desde que observada a alçada prevista no Regimento Interno da Diretoria;
(iii) por 1 (um) diretor em conjunto com 1 (um) procurador investido de poderes especiais e expressos, nas transações bancárias para pagamentos de terceiros, incluindo clientes, forne-
cedores e prestadores de serviço, sem limitação de valor; (iv) 2 (dois) procuradores em conjunto, desde que investidos poderes de especiais e expressos; ou (v) por 1 (um) procurador
agindo isoladamente, desde que investido de poderes de especiais e expressos. § 1º. Todas as procurações serão outorgadas pela assinatura do Diretor-Presidente ou do Diretor Vice-
Presidente isoladamente, mediante mandato com poderes específicos e prazo determinado, exceto nos casos de procurações ad judicia, caso em que poderão ser outorgadas pela
assinatura do Diretor-Presidente ou do Diretor Vice-Presidente isoladamente ou por 2 (dois) diretores agindo em conjunto, mediante mandato com poderes específicos e por prazo
indeterminado. § 2º. Qualquer dos Diretores ou procurador, isoladamente, poderá representar, ativa ou passivamente, a Companhia em juízo, bem como perante repartições públicas ou
autoridades federais, estaduais ou municipais, autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais. § 3º. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em
relação à Companhia, os atos de quaisquer Diretores, procuradores, prepostos e empregados que envolvam ou digam respeito a operações ou negócios estranhos ao objeto social e aos
interesses sociais, tais como fianças, avais, endossos e qualquer garantia em favor de terceiros, salvo quando expressamente aprovados pelo Conselho de Administração em reunião e
nos casos de prestação, pela Companhia, de avais, abonos e fianças para empresas controladas ou coligadas, em qualquer estabelecimento bancário, creditício ou instituição financeira,
departamento de crédito rural, de crédito comercial, de contratos de câmbio, e outras operações aqui não especificadas, sendo a Companhia, nestes atos, representada por no mínimo 2
(dois) Diretores, ou por um diretor e um procurador com poderes específicos para a prática do ato. Seção IV – Comitês Subseção I - Comitê de Auditoria Estatutário Artigo 29. O Comitê
de Auditoria Estatutário, órgão de assessoramento vinculado ao Conselho de Administração, será composto por, no mínimo, 3 (três) membros, nomeados pelo Conselho de Administra-
ção, sendo que ao menos 1 (um) deles deve ser um Conselheiro Independente, conforme definido no Regulamento do Novo Mercado, e ao menos 1 (um) deve ter reconhecida experiên-
cia em assuntos de contabilidade societária. § 1º. O mesmo membro do Comitê de Auditoria Estatutário pode acumular ambas as características referidas no caput. § 2º. O Conselho de
Administração aprovará o regimento interno do Comitê de Auditoria Estatutário, o qual estipulará regras de convocação, instalação, votação e periodicidade das reuniões, prazo dos
mandatos, requisitos de qualificação de seus membros e atividades do coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, entre outras matérias. Artigo 30. Compete ao Comitê de Auditoria
Estatutário: I. opinar sobre a contratação ou destituição dos auditores independentes da Companhia; II. avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstra-
ções financeiras; III. acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos da Companhia; IV. avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia; V. avaliar,
monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das políticas internas da Companhia, incluindo a política de transações com partes relacionadas; e VI. possuir
meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos internos,
inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade da informação. Subseção II – Comitês Não-Estatutários Artigo 31. Além do
Comitê de Auditoria Estatutário, outros Comitês poderão ser instituídos pelo Conselho de Administração de tempos em tempos. Parágrafo Único. O Conselho de Administração aprovará
o regimento interno dos demais Comitês que vierem a ser instituídos, o qual estipulará as competências, a composição, as regras de convocação, instalação, votação e periodicidade das
reuniões, prazo dos mandatos, eventuais requisitos de qualificação de seus membros e atividades do coordenador de cada Comitê, entre outras matérias. V - Conselho Fiscal: Artigo
32. O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente, com os poderes e atribuições a ele conferidos por lei, e somente será instalado por deliberação da Assembleia Geral, ou a
pedido de acionistas representando a porcentagem requerida por lei ou pelos regulamentos da CVM. Artigo 33. Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto de, no mínimo 3
(três) e, no máximo 5 (cinco) membros e suplentes em igual número (acionistas ou não) todos eles qualificados em conformidade com as disposições legais. § 1º. Os membros do
Conselho Fiscal terão o mandato até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição, podendo ser reeleitos. § 2º. Os membros do Conselho Fiscal deverão ser
eleitos pela Assembleia Geral que aprovar sua instalação. Seus prazos de mandato deverão terminar quando da realização da primeira Assembleia Geral Ordinária realizada após a sua
eleição, podendo ser destituídos e reeleitos. § 3º. Após instalação do Conselho Fiscal, a investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado em livro próprio, assinado pelo membro do
Conselho Fiscal empossado, observados a exigência de submissão à cláusula compromissória, conforme o disposto no Artigo 43, § 2º deste Estatuto Social, bem como os demais requi-
sitos legais aplicáveis. § 4º. Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, pelo respectivo suplente. § 5º. Ocorrendo a vacância do cargo de mem-
bro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar; não havendo suplente, a Assembleia Geral será convocada para proceder à eleição de membro para o cargo vago.
Artigo 34. Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá sempre que necessário, competindo-lhe todas as atribuições que lhe sejam cometidas por lei. § 1º. As reuniões serão
convocadas pelo Presidente do Conselho Fiscal por sua própria iniciativa ou por solicitação por escrito de qualquer de seus membros. Independentemente de quaisquer formalidades,
será considerada regularmente convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal. § 2º. As deliberações do Conselho Fiscal deverão ser aprovadas
por maioria absoluta de votos. Para que uma reunião seja instalada, deverá estar presente a maioria dos seus membros. § 3º. Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de
atas lavradas no respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos conselheiros presentes. Artigo 35. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será
fixada pela Assembleia Geral que os eleger, observado o parágrafo 3º do artigo 162 da Lei das S.A. Capítulo Vi – Exercício Social e Distribuição dos Lucros: Artigo 36. O exercício
social coincide com o ano civil. Ao término de cada exercício social serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas em lei. § 1º. Além das demonstrações financeiras ao fim de
cada exercício social e trimestre, a Companhia fará elaborar as demonstrações financeiras trimestrais, com observância dos preceitos legais pertinentes. § 2º. Juntamente com as de-
monstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração da Companhia apresentarão à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido,
com observância do disposto neste Estatuto e na Lei das S.A. § 3º. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os eventuais prejuízos acumulados e a
provisão para o imposto de renda e a contribuição social. Artigo 37. Após realizadas as deduções contempladas no Artigo acima, o lucro líquido deverá ser alocado da seguinte forma: (a)
5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, para constituição da reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social da Companhia;
(b) uma parcela do lucro líquido, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à formação de reserva para contingências, nos termos do artigo 195 da Lei das S.A.; (c)
poderá ser destinada para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída
da base de cálculo do dividendo obrigatório; (d) no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do item (f) abaixo, ultrapassar a parcela realizada do lucro
do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar, observado o disposto no artigo 197
da Lei das S.A.; (e) uma parcela não superior à diferença entre (i) 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido anual ajustado na forma prevista no artigo 202 da Lei das S.A.(incluindo,
portanto, eventual destinação de parcela do lucro líquido para constituição de reserva para contingências) e (ii) a reserva indicada no item (c) acima, poderá ser destinada à formação de
reserva para investimentos e capital de giro, que terá por fim custear investimentos para crescimento e expansão e financiar o capital de giro da companhia, ficando ressalvado que o
saldo acumulado desta reserva não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do capital social da Companhia; e (f) o saldo remanescente será distribuído aos acionistas como dividen-
dos, assegurada a distribuição do dividendo mínimo obrigatório não inferior, em cada exercício, a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido anual ajustado, na forma prevista pelo
artigo 202 da Lei das S.A. § 1º. O dividendo obrigatório previsto na alínea (f) no caput deste Artigo não será pago nos exercícios em que o Conselho de Administração informar à
Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da Companhia. O Conselho Fiscal, se em funcionamento, deverá emitir parecer sobre esta informação dentro
de 5 dias da realização da Assembleia Geral, e os Diretores deverão protocolar na CVM um relatório fundamentado, justificando a informação transmitida à Assembleia. § 2º. Lucros
retidos nos termos do § 1º deste Artigo serão registrados como reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo
assim que a situação financeira da Companhia o permitir. Artigo 38. A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá: I. distribuir dividendos com base em lucros
apurados nos balanços semestrais; II. levantar balanços relativos a períodos inferiores a um semestre e distribuir dividendos com base nos lucros nele apurados, desde que o total de
dividendos pagos em cada semestre do exercício social não exceda o montante das reservas de capital de que trata o artigo 182, parágrafo 1º da Lei das S.A.; III. distribuir dividendos
intermediários, a conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existente no último balanço anual ou semestral; e (d) creditar ou pagar aos acionistas, na periodicidade que decidir,
juros sobre o capital próprio, os quais serão imputados ao valor dos dividendos a serem distribuídos pela Companhia, passando a integrá-los para todos os efeitos legais. Artigo 39. A
Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação aplicável, sem prejuízo
do disposto no Artigo 6º, § 2º deste Estatuto Social. Artigo 40. Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 (três) anos, contados da data em que tenham sido
postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da Companhia. Capítulo Vii - Alienação do Controle Acionário e Opa por Atingimento de Participação Relevante Seção I –
Alienação do Controle Acionário: Artigo 41. A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas,
deverá ser contratada sob a condição de que o adquirente do controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de
titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes
assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante. Seção II – OPA por Atingimento de Participação Relevante Artigo 42. Qualquer acionista ou Grupo de Acionistas que atingir,
de forma direta ou indireta a titularidade de ações de emissão da Companhia ou Outros Direitos de Natureza Societária, igual ou superior a 20% (vinte por cento) do capital social (“Par-
ticipação Relevante”), tanto por meio de uma única operação, como por meio de diversas operações (“Novo Acionista Relevante”), deverá efetivar uma oferta pública de aquisição da
totalidade das ações e valores mobiliários conversíveis por ações de titularidade dos demais acionistas da Companhia, nos termos deste Artigo (“OPA por Atingimento de Participação
Relevante”). § 1º. A OPA por Atingimento de Participação Relevante deverá ser: (i) dirigida indistintamente a todos os acionistas da Companhia; (ii) efetivada em leilão a ser realizado na
B3; (iii) lançada pelo preço determinado de acordo com o previsto no § 2º deste Artigo e liquidada à vista, em moeda corrente nacional; e (iv) instruída com o laudo de avaliação da
Companhia, de que trata o § 4º deste Artigo. § 2º. O preço de aquisição por ação objeto da OPA por Atingimento de Participação Relevante (“Preço da OPA”) não poderá ser inferior ao
maior valor determinado entre: (i) o Valor Econômico; e (ii) o maior preço pago pelo Novo Acionista Relevante nos 12 (doze) meses que antecederem o atingimento da Participação
Relevante, ajustado por eventos societários, tais como a distribuição de dividendos ou juros sobre o capital próprio, grupamentos, desdobramentos, bonificações, exceto aqueles
relacionados a operações de reorganização societária, bem como devidamente atualizado pela Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC. § 3º. Sem prejuízo de
sua obrigação de promover a publicação de fato relevante pela imprensa, nos termos da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358”),
imediatamente após adquirir ou tornar-se titular de ações de emissão da Companhia ou Outros Direitos de Natureza Societária, em quantidade igual ou superior a 20% (vinte por
cento) do capital social, o Novo Acionista Relevante deverá encaminhar uma comunicação ao Diretor de Relações com Investidores, contendo: (a) as informações previstas no art.
12 da Instrução CVM 358 e nos itens “i” até “m” do Inciso I do Anexo II à Instrução CVM nº 361, de 5 de março de 2002, conforme alterada; (b) informação sobre quaisquer Outros
Direitos de Natureza Societária que possua; (c) a informação sobre a obrigação de efetivar a OPA por Atingimento de Participação Relevante; (d) informação do maior preço pago
pelo Novo Acionista Relevante nos 12 (doze) meses que antecederem o atingimento da Participação Relevante, ajustado por eventos societários ocorridos após a data da transação,
tais como a distribuição de dividendos ou juros sobre o capital próprio, grupamentos, desdobramentos, bonificações, exceto aqueles relacionados a operações de reorganização
societária, acompanhada de demonstração justificada desse preço; e (e) a informação do preço de aquisição por ação objeto da OPA por Atingimento de Participação Relevante que
o Novo Acionista Relevante se propõe a pagar, observado o § 2º deste Artigo (“Preço Proposto”). § 4º. O Valor Econômico será apurado em laudo de avaliação elaborado por institui-
ção ou empresa especializada, com experiência comprovada e independência quanto ao poder de decisão com independência em relação ao Novo Acionista Relevante, devendo o
laudo também satisfazer os requisitos do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 6.404/76 e conter a responsabilidade prevista no parágrafo 6º do mesmo artigo da lei. § 5º. A escolha da
instituição ou empresa especializada responsável pela determinação do Valor Econômico da Companhia é de competência privativa da Assembleia Geral, a partir da apresentação,
pelo Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação, não se computando os votos em branco, ser tomada pela maioria absoluta dos votos dos acionis-
tas representantes das Ações em Circulação presentes naquela Assembleia Geral, que se instalada na primeira convocação deverá contar com a presença de acionistas que repre-
sentem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de Ações em Circulação, ou que se instalada em segunda convocação poderá contar com a presença de qualquer número de
acionistas representantes das Ações em Circulação. § 6º. Os custos de elaboração do laudo de avaliação exigido deverão ser assumidos integralmente pelo ofertante. § 7º. O Con-
selho de Administração deverá ser reunir para definição da lista tríplice e convocação da Assembleia Geral para escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela
elaboração do laudo de avaliação, o mais breve possível após a realização da comunicação de que trata o § 3º deste Artigo. §8º. O laudo de avaliação deverá ser encaminhado pela
instituição ou empresa especializada responsável ao Diretor de Relações com Investidores, para que este o divulgue imediatamente ao mercado, por meio do sistema eletrônico
disponível na página da CVM na rede mundial de computadores. § 9º. Os acionistas titulares de, no mínimo, 10% das ações de emissão da Companhia, excetuadas deste cômputo as
ações de titularidade do Novo Acionista Relevante, poderão requerer aos administradores da Companhia que convoquem Assembleia Especial para deliberar sobre a realização de
nova avaliação da Companhia para fins de revisão do Preço da OPA. O novo laudo deverá ser preparado nos mesmos moldes do laudo de avaliação previsto no parágrafo 4º deste
artigo, de acordo com os procedimentos previstos no artigo 4º-A da Lei nº 6.404/76 e com observância ao disposto na regulamentação aplicável da CVM e nos termos deste Capítulo
e divulgado nos termos do § 6º deste Artigo. Na Assembleia Especial poderão votar todos os titulares de ações da Companhia, com exceção do Novo Acionista Relevante. § 10. Caso
o laudo de avaliação venha a apurar um Preço da OPA superior ao Preço Proposto, o Novo Acionista Relevante poderá dela desistir, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data
contato da data de divulgação do laudo de avaliação, obrigando-se, neste caso, a observar, no que couber, o procedimento previsto no artigo 28 da Instrução CVM nº 361, ou norma
que venha a substituí-la, e a alienar o excesso de participação no prazo de 3 (três) meses contados da data contato da data de comunicação da desistência à Companhia. A desistên-
cia deverá ser comunicada ao mercado pelo Acionista Relevante, por meio de fato relevante. § 11. A efetivação da OPA por Atingimento de Participação Relevante poderá ser dispen-
sada mediante voto favorável de acionistas reunidos em Assembleia Geral especialmente convocada para este fim, observadas as seguintes regras: (a) a Assembleia Geral, se
instalada na primeira convocação, deverá contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de Ações em Circulação e, se instalada
em segunda convocação, poderá contar com a presença de qualquer número de acionistas representantes das Ações em Circulação; (b) a dispensa de efetivação da OPA por
Atingimento de Participação Relevante será considerada aprovada com o voto da maioria ser tomada pela maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes naquela Assembleia
Geral, seja em primeira ou segunda convocação; e (c) não serão computadas as ações detidas pelo Novo Acionista Relevante para fins dos quóruns de instalação e de deliberação.
§ 12. Se OPA por Atingimento de Participação Relevante não estiver legalmente sujeita a registro na CVM, o Novo Acionista Relevante deverá publicar o edital da OPA por
Atingimento de Participação Relevante no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data de apresentação, pela instituição ou empresa especializada, do laudo de avaliação. § 13. Se
OPA por Atingimento de Participação Relevante estiver legalmente sujeita a registro na CVM, o Novo Acionista Relevante deverá solicitar o registro no prazo de 10 (dez) dias úteis,
contato da data de apresentação, pela instituição ou empresa especializada, do laudo de avaliação, e estará obrigado a atender às eventuais solicitações ou às exigências da CVM
relativas à OPA por Atingimento de Participação Relevante, dentro dos prazos prescritos na regulamentação aplicável. A publicação do edital da OPA por Atingimento de Participação
Relevante deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data de registro da OPA pela CVM. § 14. Na hipótese do Novo Acionista Relevante não cumprir com as obriga-
ções impostas por este Artigo, o Conselho de Administração da Companhia convocará Assembleia Geral Extraordinária, na qual o Novo Acionista Relevante não poderá votar, para
deliberar a suspensão do exercício dos direitos do Novo Acionista Relevante que não cumpriu com qualquer obrigação imposta por este Artigo, conforme disposto no artigo 120 da
Lei n° 6.404/76. §15. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 14 acima, enquanto não efetivada e liquidada a OPA por Atingimento de Participação Relevante, o Novo Acionista Rele-
vante não poderá votar com mais de 20% (vinte por cento) das ações de emissão da Companhia, cabendo ao Presidente da Assembleia Geral não computar em Assembleia os votos
que excederem o limite. § 16. A exigência da OPA por Atingimento de Participação Relevante não se aplica ao acionista ou Grupo de Acionistas que atinja a Participação Relevante:
I. por meio de oferta pública de aquisição da totalidade das ações de emissão da Companhia, desde que tenha sido pago preço no mínimo equivalente ao Preço da Oferta; II. de
forma involuntária, como resultado de resgate ou cancelamento de ações; III. por subscrição de ações realizada em oferta primária, em razão de o montante não ter sido integralmen-
te subscrito por quem tinha direito de preferência ou que não tenha contado com número suficiente de interessados na respectiva distribuição pública; IV. em decorrência de opera-
ção de fusão, incorporação ou incorporação de ações envolvendo a Companhia; ou V. em decorrência de: (i) adiantamento de legítima, doação ou sucessão hereditária, desde que
para descendente ou cônjuge de acionista ou Grupo de Acionistas detentor de Participação Relevante; ou (ii) transferência para trust ou entidade fiduciária similar, tendo por
beneficiário o próprio acionista ou Grupo de Acionistas detentor de participação Acionaria Relevante, seus descendentes ou seu cônjuge. § 17. A efetivação da OPA por Participação
Relevante não excluirá a possibilidade de outro acionista da Companhia, ou, se for o caso, a própria Companhia, formular uma OPA concorrente, nos termos da regulamentação
aplicável. § 18. Para fins deste Artigo, os seguintes termos iniciados em letras maiúsculas terão os seguintes significados: “Acionista Controlador” significa o acionista ou o grupo de
acionistas composto por um grupo de pessoas (i) vinculadas por acordo de acionistas, (ii) sob controle comum ou (iii) entre as quais haja relação de controle, e que exerça o Poder
de Controle da Companhia; “Ações em Circulação” significa as ações emitidas pela Companhia, excetuadas as ações detidas pelo Acionista Controlador, por pessoas a ele vincula-
das e por Administradores da Companhia; “Administradores” significa, quando no singular, os diretores e membros do conselho de administração da Companhia referidos individual-
mente ou, quando no plural, os diretores e membros do conselho de administração da Companhia referidos conjuntamente; “Grupo de Acionistas” significa o grupo de pessoas: (i)
vinculadas por contratos ou acordos de qualquer natureza, inclusive acordos de acionistas, orais ou escritos, seja diretamente ou por meio de sociedades controladas, controladoras
ou sob controle comum; ou (ii) entre as quais haja relação de controle; ou (iii) sob controle comum; (iv) agindo em conjunto; ou (v) que atuem representando um interesse comum.
Incluem-se dentre os exemplos de pessoas representando um interesse comum: (v) uma pessoa titular, direta ou indiretamente, de participação societária igual ou superior a 15% do
capital social da outra pessoa; e (vi) duas pessoas que tenham um terceiro investidor em comum que seja titular, direta ou indiretamente, de participação societária igual ou superior
a 15% do capital de cada uma das duas pessoas. Quaisquer joint-ventures, fundos ou clubes de investimento, fundações, associações, trusts, condomínios, cooperativas, carteiras
de títulos, universalidades de direitos, ou quaisquer outras formas de organização ou empreendimento, constituídos no Brasil ou no exterior, serão considerados parte de um mesmo
Grupo de Acionistas, sempre que duas ou mais entre tais entidades forem: (vii) administradas ou geridas pela mesma pessoa jurídica ou por partes relacionadas a uma mesma
pessoa jurídica; ou (viii) tenham em comum a maioria de seus administradores, sendo certo que no caso de fundos de investimentos com administrador comum, somente serão
considerados como integrantes de um Grupo de Acionistas aqueles cuja decisão sobre o exercício de votos em Assembleias Gerais, nos termos dos respectivos regulamentos, for de
responsabilidade do administrador, em caráter discricionário; “Outros Direitos de Natureza Societária” significa (i) usufruto ou fideicomisso sobre as ações de emissão da Compa-
nhia; (ii) quaisquer opções ou direitos de compra, subscrição ou permuta, a qualquer título, que possam resultar na aquisição de ações de emissão da Companhia; (iii) quaisquer
derivativos referenciados em ações de emissão da Companhia que prevejam a possibilidade de liquidação não exclusivamente financeira; ou (iv) quaisquer outros direitos que asse-
gurem, de forma permanente ou temporária, direitos políticos ou patrimoniais de acionista sobre ações de emissão da Companhia; “Poder de Controle” e seus termos correlatos
significa o poder efetivamente utilizado por acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de
direito, independentemente da participação acionária detida; e “Valor Econômico” significa o valor da Companhia e de suas ações que vier a ser determinado por instituição ou
empresa especializada, mediante a utilização de metodologia reconhecida ou com base em outro critério que venha a ser definido pela CVM. Capítulo VIII - Juízo Arbitral Artigo 43.
A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do conselho fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de
Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, admi-
nistradores, e membros do conselho fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei n° 6.385/76, na Lei das S.A., no estatuto social da Companhia, nas normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do
mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado. § 1º.
Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, caso ainda não tenha sido constituído o Tribunal Arbitral, as partes poderão requerer diretamente ao Poder Judiciário as medidas
conservatórias necessárias à prevenção de dano irreparável ou de difícil reparação, e tal proceder não será considerado renúncia à arbitragem, nos termos do item 5.1.3 do Regula-
mento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado. § 2º. A lei brasileira será a única aplicável ao mérito de toda e qualquer controvérsia, bem como à execução, interpreta-
ção e validade da presente cláusula compromissória. O Tribunal Arbitral será formado por três árbitros escolhidos na forma estabelecida no Regulamento de Arbitragem da Câmara
de Arbitragem do Mercado. O procedimento arbitral terá lugar na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, local onde deverá ser proferida a sentença arbitral. A arbitragem deverá
ser administrada pela própria Câmara de Arbitragem do Mercado, sendo conduzida e julgada de acordo com as disposições pertinentes do Regulamento de Arbitragem, em portugu-
ês. § 3º. A posse dos administradores e membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, fica condicionada à assinatura de termo de posse, que deve contemplar a sua sujeição à
cláusula compromissória, referida no caput deste Artigo 43. Capítulo IX - a Liquidação Da Companhia:Artigo 44. A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em
lei, cabendo à Assembleia Geral eleger o liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais.

Multilaser Industrial S.A.
CNPJ/MF nº 59.717.553/0001-02 NIRE 35.3.0041553-1

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de maio de 2018
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A nova Lei da Migração completa esta 
semana um ano da promulgação

Elaine Patricia Cruz/Agência Brasil

O governo federal pretende atrair imigrantes es-
trangeiros com qualifi cação para o país. Esse 
projeto está sendo trabalhado pelo Ministério das 

Relações Exteriores e deve ser publicado no segundo 
semestre de 2018. “A expectativa é que a gente consiga 
promulgar isso [no segundo semestre]. Será uma por-
taria conjunta do Ministério das Relações Exteriores, 
Ministério da Justiça e Ministério do Trabalho”, disse, 
Paulo Gustavo Lamsen de Sant'Anna, chefe da divisão 
de imigração no Departamento de Imigração e Assuntos 
Jurídicos do Ministério de Relações Exteriores.

“Estamos dedicando muita atenção, no Ministério das 
Relações Exteriores, ao regulamento que vai tratar da 
atração de mão de obra altamente qualifi cada para o 
país. O Brasil nunca teve uma política ativa de atrair 
esse profi ssional, que todos os países necessitam para o 
seu desenvolvimento e que são altamente disputados no 
mundo inteiro”, ressaltou. O governo pretende facilitar 
as condições para que esses profi ssionais estrangeiros 
qualifi cados venham para o país, diminuindo a burocracia. 
O governo também pretende defi nir, segundo Sant'Anna, 
as “áreas estratégicas em que isso poderá ser feito”.

Além dessa portaria, o governo pretende também 
promulgar, em breve, a portaria da reunião familiar. 
“Devemos ter essa portaria, acredito, até o fi nal desta 
semana”, disse André Zaca Furquim, diretor adjunto 

do Departamento de Migrações da Secretaria Nacional 
de Justiça do Ministério da Justiça. A portaria, segundo 
ele, regulariza a situação de pessoas para se reunir com 
outros imigrantes que já estejam no país.

Para Diana Quintas, diretora de comunicação e ma-
rketing da Associação Brasileira de Especialistas em 
Migração e Mobilidade Internacional, a publicação das 
duas portarias é fundamental. A vinda de estrangeiros 
qualifi cados por exemplo, ressaltou Diana, faz com que “o 
mercado local se estimule a se qualifi car cada vez mais”.

Brasil pretende atrair mão de obra 
estrangeira qualifi cada para o país

O governo pretende facilitar as condições para que esses profi ssionais estrangeiros qualifi cados venham para o 
país, diminuindo a burocracia.

Reprodução

Com a Lei da Migração, o Brasil pretende atrair mão de obra estrangeira qualifi cada.
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“Enquanto temos menos de um milhão de imigrantes 
no Brasil, temos mais de 3 milhões de brasileiros fora. 
Então, isso está longe de ser um problema para nossa 
mão de obra a questão migratória. Se pensarmos no 
Brasil como um país que recebe estrangeiro é porque 
investimentos estão sendo feitos no país. Isso é algo que 

vai impulsionar também a 
nossa economia”, disse ela.

Quanto à portaria da 
questão familiar, ela diz ser 
"importantíssima" porque 
vai permitir que "um can-
didato que venha ao Brasil 
a trabalho, por exemplo, 
consiga trazer a família 
nesse mesmo processo de 
visto".

"Até hoje não estamos 
conseguindo fazer isso 
concomitante ao processo 
do principal, do candidato. 
Isso tem causado bastante 
impacto nas famílias que 
vem ao Brasil porque as 
vezes passa até mesmo o 
prazo de estada no país e 
ele fi ca irregular no Brasil, 
é multado é algo que está 

no decreto mas que ainda não conseguiu ser implantado 
porque faltava uma portaria”, disse ela. “Hoje não estão 
aceitando os processos e deveria estar porque está escrito 
no decreto, mas ainda não há o embasamento sistêmico 
para conseguir recepcionar os processos”, acrescentou.

Um ano da Lei da Migração
Passado um ano da promulgação da lei,o representante 

do Ministério de Relações Exteriores afi rma que houve 
muitos avanços, tal como o visto eletrônico, mas que a 

aplicação da lei ainda apresenta algumas difi culdades. 
“A gente vinha de um ordenamento de mais de 30 anos e 
mudá-lo agora, o que implica mudança de todas as práti-
cas, é algo difícil, turbulento e que demanda tempo”, disse 
Sant'Anna ao participar ontem (22) de um seminário em 
São Paulo que discutiu o primeiro ano da Lei de Migração, 
promovido pela Associação Brasileira de Especialistas em 
Migração e Mobilidade Internacional.

“Muita coisa já avançou. Foram publicados, até agora, 
28 resoluções do Conselho Nacional de Migração, várias 
portarias conjuntas importantes tanto no aspecto de 
trabalho quanto humanitário. Foram publicados, por 
exemplo, as portarias que cuidam da imigração haitiana 
para o Brasil, do caso venezuelano, portarias que regulam 
tratamento de saúde no Brasil, visto de estudante. Mas 
ainda há uma série de regulamentos que precisam ser 
preparados”, disse ele.

Para o representante do Ministério da Justiça, o grande 
avanço da lei é que agora o país tem a oportunidade de 
regularizar os estrangeiros que estavam no Brasil de for-
ma clandestina ou irregular. “Este é o maior avanço que 
percebemos este ano”, disse Furquim. Mas, segundo ele, 
ainda há muito a fazer. “Como os normativos são recen-
tes, percebemos a necessidade de rever alguns pontos e 
aprimorar outros”.

“Estamos ainda na transição de um marco regulatório. 
Há um esforço enorme de todos os atores envolvidos para 
poder regulamentar e adaptar seus sistemas. Tínhamos 
previsão de ter um ano para viabilizar a regulamentação, 
adaptar os sistemas, mas esse prazo foi reduzido, infeliz-
mente. Obviamente ainda há situações na iminência de 
serem resolvidas, mas o grande avanço da lei é no sen-
tido de reconhecer o imigrante como efetivo sujeito de 
direito”, disse Hugo Medeiros Gallo da Silva, presidente 
do Conselho Nacional de Imigração e coordenador geral 
de Imigração do Ministério do Trabalho.

Para Diana, a lei da Migração é “benéfi ca quando com-
parada à lei anterior”, que “era muito fechada e protecio-
nista e via o estrangeiro como uma ameaça à segurança 
nacional”. Apesar disso, destacou ela, ainda há problemas 
na aplicação da nova lei. 

“Essa nova lei veio com um espírito de abertura, trazendo 
direitos e garantias para os estrangeiros e migrantes no 
Brasil. Mas a lei foi promulgada em maio [do ano passado] e 
passou a vigorar depois de seis meses. O grande problema 
desse primeiro ano é que o decreto que regulamenta a lei, 
que dá as normativas e os procedimentos, só saiu de fato 
no dia em que a lei passou a vigorar, em 21 de novembro, 
quando todo mundo passou a ler e entender algo que já 
estava valendo. Daí que para implementar tudo aquilo, 
demorou muitos meses e tem coisas que sequer ainda 
foram implementadas”, disse ela.

Plano do Itamaraty deve ser posto em prática no 
segundo semestre do ano.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

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 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: ERONILDO LIMA DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão aj.geral, 
nascido em Recife, PE, no dia (07/08/1982), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Ivanildo Jose de Santana e de Maria das Graças Lima de Santana. A pretenden-
te: SANDRA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (09/03/1987), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Salvador de 
Souza e de Maria Dalva Costa Souza.

O pretendente: CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/04/1975), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Thomaz Barbosa dos Santos e de Elvira Pereira dos Santos. 
A pretendente: ANA PAULA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão aux. de limpeza, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (22/08/1973), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Pedrina Maria da Silva.

O pretendente: MARCELO LAVOLI RAMOS, estado civil divorciado, profi ssão farma-
ceutico, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/05/1981), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Altino Lavoli Ramos e de Maria Cecilia da Conceição. A pretendente: 
GRAZIELLI DE BARROS PINTO, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (12/04/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de José de Barros Pinto e de Marilza Maria de Barros Pinto.

O pretendente: GARDY GUERVIL, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido 
em St Louis du Sud, Haiti, no dia (11/09/1976), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Guilbeaud Guervil e de Lormicia Guervil. A pretendente: NAHOMIE DELNE, 
estado civil solteira, profi ssão administração ofi cina, nascida em Cavaillon - Haiti, no 
dia (16/02/1982), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Delne Joseph e de 
Pierre Jeune Cecile.

O pretendente: VÍKTOR DA SILVA FONTES, estado civil solteiro, profi ssão jovem 
aprendiz, nascido em Santo André, SP, no dia (28/12/1996), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Etison Teixeira Fontes e de Marcia Siqueira da Silva. A preten-
dente: REBECA PAULINO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (12/12/1999), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Alex José da Silva e de Marilda Paulino da Silva.

O pretendente: IVAIR DE SOUZA SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/07/1965), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Daniel Luciano dos Santos e de Adelita Anselmo dos Santos. A pretendente: 
ANA MARIA DE SANTANA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Cama-
rajibe, PE, no dia (26/08/1979), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José 
Aerson de Santana e de Maria Lucia Pinto de Santana.

O pretendente: WELLINGTON SILVA TEIXEIRA, estado civil divorciado, profi ssão ope-
rador injetora, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/04/1991), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Diogo Teixeira e de Margarida Raimunda da Silva. A 
pretendente: JAQUELINE CASTILHO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi s-
são do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/05/1996), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Carlos Roberto Pereira da Silva e de Miriam Rosa de Castilho.

O pretendente: ANTONIO DA NATIVIDADE CEDRAZ DE OLIVEIRA, estado civil divor-
ciado, profi ssão tec.edifi cações, nascido em Baixa Grande, BA, no dia (08/09/1953), re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Pedro Oliveira e de Gesolina Cedraz de 
Oliveira. A pretendente: AURORA VICENTINA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, pro-
fi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/07/1952), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Bento Ferreira e de Luzia Rosalina Pavanelli Ferreira.

O pretendente: JEAN DO NASCIMENTO PINTO, estado civil solteiro, profi ssão aju-
dante diversos, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/07/1995), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jose Severino Pinto e de Miriam Luiz do Nascimento. A pre-
tendente: THAYNARA DOS SANTOS SILVA SOBRAL, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/08/2000), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Claudio Berto Sobral e de Elaine dos Santos Silva Sobral.

O pretendente: ANTONIO MARCOS DE SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profi s-
são jardineiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/07/1986), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Marcos Pinto dos Santos e de Rosangela Aparecida 
de Souza Santos. A pretendente: JANAHINE DIANA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão op. de telemarketing, nascida em Paramirim, BA, no dia (01/12/1995), residen-
te e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Maria José da Silva.

O pretendente: ARQUELINO GONÇALVES VIANA NETO, estado civil solteiro, profi s-
são motorista, nascido em Itaratim, BA, no dia (07/10/1972), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Augusto Gonçalves Viana e de Sebastiana Oliveira Sousa. A 
pretendente: KATIA MARIA LIMA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (24/09/1980), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de João de Souza e de Josefa Maria de Lima Souza.

O pretendente: MAURICELIO ALFREDO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
aj.cozinha, nascido em Jose da Penha, RN, no dia (26/03/1983), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jose Alfredo dos Santos e de Raimunda Paulino de Olivei-
ra Santos. A pretendente: ANALICE PEREIRA DA PAZ, estado civil solteira, profi ssão 
aj.geral, nascida em Muritiba, BA, no dia (28/06/1977), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Gilberto Borges da Paz e de Joanes Pereira da Paz.

O pretendente: ALEXANDRE FORGHIERI, estado civil solteiro, profi ssão op. de máqui-
na, nascido em Guarulhos, SP, no dia (21/11/1967), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de René Eff ran Forghieri e de Lygia Pontes Forghieri. A pretendente: MARCIA 
REGINA MARCONDES RODRIGUES, estado civil divorciada, profi ssão aposentada, 
nascida em Santo André, SP, no dia (01/04/1966), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Aldo Marcondes Rodrigues e de Neuza da Silva Marcondes Rodrigues.

O pretendente: MARCELO APARECIDO DE SANTANA, estado civil divorciado, profi s-
são motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/06/1969), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jose Bonifacio de Santana e de Benedita Raimunda do Nas-
cimento. A pretendente: ROSANGELA BERNARDO DE AQUINO, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/12/1983), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Cesar Bernardo de Aquino.

O pretendente: ALAN AGUIAR PINHEIRO DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão arqui-
teto, nascido em Belém, PA, no dia (30/06/1965), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de José Pinheiro Alves da Silva e de Rita Aguiar Pinheiro da Silva. A pretendente: 
KÁTIA CILENE COÊLHO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão aux. de escritó-
rio, nascida em Belém, PA, no dia (21/01/1973), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Carlos Adamor Guedes dos Santos e de Antonia Coêlho dos Santos.

O pretendente: VINICIUS DE MELLO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
aux.relações comerciais, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/11/1991), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Silvio Bastos do Nascimento e de Silvana Al-
meida de Mello. A pretendente: MIRIÃ OLIVEIRA MIRANDA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão representante de atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(27/09/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Paulo Miranda da 
Silva e de Regina Nunes de Oliveira da Silva.

A pretendente: RENATA APARECIDA GUSTAVO, estado civil solteira, profi ssão op. de 
telemarkting, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/06/1982), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Edson Gustavo e de Silvia dos Santos Gustavo. A pretenden-
te: KELLY CRISTINA DOS SANTOS SAMPAIO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (11/02/1979), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Eden Matos Sampaio e de Lourdes Aparecida dos Santos Sampaio.

O pretendente: ALEF DIAS LUCARELLI CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão aten-
dente de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/03/1996), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Alvaro Campos e de Patricia Dias Lucarelli Cam-
pos. A pretendente: LISSANDRA PAES LANDIM, estado civil solteira, profi ssão op. de 
telemarkting, nascida em São Raimundo Nonato, PI, no dia (14/01/1998), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edilvan Paes Landim e de Liciana Paes Landim 
Gama.

O pretendente: WASHINGTON LUIZ CAMPOS DA CRUZ, estado civil divorciado, pro-
fi ssão eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/03/1976), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Pereira da Cruz e de Irani Pereira da Cruz. A 
pretendente: MARCIA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (25/06/1977), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Isabel Ferreira e de Maria das Neves Ferreira.

A pretendente: LAIS DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão atendente, nas-
cida em São Paulo, SP, no dia (27/09/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Neci Maria do Nascimento. A pretendente: MAYARA ARAUJO OLIVEIRA DIAS, 
estado civil solteira, profi ssão recuperadora de credito, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (11/11/1996), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Aldawilson Clelio 
Oliveira Dias e de Macleide Araujo da Silva.

O pretendente: RAFAEL BALSALOBRE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
analista técnico, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/08/1985), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Natalicio José dos Santos e de Silvana Cardoso Balsalobre 
dos Santos. A pretendente: TALITA SANTOS BRAZ, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (16/09/1986), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Paulo Francisco Braz e de Luzia Santos Braz.

O pretendente: JORGE VINICIUS DE OLIVEIRA NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão atendente de telemarkerting, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/08/1993), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Wellington Luiz do Nascimento e de 
Ana Paula de Oliveira Nascimento. A pretendente: MARCELA CRISTINA DE PAULO, 
estado civil solteira, profi ssão atendente de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (11/04/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sergio Ricardo 
de Paulo e de Maria Aparecida Silveria de Jesus.

O pretendente: ROGERIO FERNANDES MATOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão tapeceiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/06/1977), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Maria Luci Guimarães de Oliveira e de Serapião de Oliveira. 
A pretendente: ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do-
ceira, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/02/1975), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Odair Domingos dos Santos e de Celia Regis Gomes Barbosa.

O pretendente: ANDRE ROCHA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão aj.geral, nascido em Guarulhos, SP, no dia (26/11/1990), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Aluisio Ferreira dos Santos e de Cristina Rocha dos Santos. 
A pretendente: MONIQUE ELEN SOARES DE LIRA, estado civil divorciada, profi ssão 
aux.enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/06/1991), residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, fi lha de Eliane Soares de Lira.

O pretendente: EDIMILSON FIGUEREDO DE JESUS, estado civil divorciado, profi ssão 
pedreiro, nascido em Monte Azul, MG, no dia (12/03/1986), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Acetides Figueredo e de Alvina Rosa de Jesus. A pretendente: 
ELIZABETH ARAUJO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (15/04/1989), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Luiz Carlos Simplicio da Silva e de Zelma Jose Araujo.

O pretendente: JÔNATAS FORNARÓLIS, estado civil solteiro, profi ssão segurança, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/04/1982), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Pedro Fornarólis e de Hilda Gomes Fornarólis. A pretendente: EUNICE AL-
VES DOS REIS, estado civil divorciada, profi ssão acompanhante comunitário, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (27/03/1977), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Lazaro dos Reis e de Ivone Alves dos Reis.

A pretendente: ALTAIR TRAJANO ROMERA, estado civil viúvo, profi ssão pintor, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (10/11/1966), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Delphino Banhos Romera e de Cleusa Trajano Banhos. A pretendente: SIMONE 
APARECIDA GOMES, estado civil divorciada, profi ssão aux.limpeza, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (17/05/1967), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João 
Manoel Gomes e de Darcy Aparecida Gomes.

O pretendente: JOSÉ RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi s-
são ajudante geral, nascido em Crisopolis, BA, no dia (28/05/1997), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Ribeiro dos Santos e de Florice Maria da Con-
ceição Santos. A pretendente: GRAZIELE DOS ANJOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão , nascida em São Paulo, SP, no dia (03/05/1999), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Miranda Alves dos Santos e de Rosangela dos Anjos dos Santos.

O pretendente: ARILSON PEREIRA DE ALMEIDA CASTRO, estado civil solteiro, profi s-
são autônomo, nascido em Guarulhos, SP, no dia (07/05/1998), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Ilson Ribeiro de Castro e de Rosinei Pereira de Almeida Castro. 
A pretendente: STHEFANNY KELLY DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
op. de loja, nascida em Uirauna, PB, no dia (09/02/1995), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de José Clodoaldo Fernandes de Oliveira e de Simone da Silva Oliveira.

O pretendente: JERRY PAULO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão policial 
militar, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/06/1976), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Salvador Jose dos Santos e de Benedita Alice dos Santos. A preten-
dente: KELLY BEZERRA DA SILVA MOURA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (06/02/1980), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Alcides da Silva Moura e de Amelia Bezerra.

O pretendente: JÂNIO SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido 
em Jacobina, BA, no dia (02/10/1989), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Jaime Juviniano da Silva e de Gidalva Carulina de Souza. A pretendente: JAÍNE 
BATISTA ROCHA, estado civil solteira, profi ssão coordenadora de plantão, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (26/01/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Geir Batista Rocha e de Sonia Gonçalves Batista Rocha.

O pretendente: LUCAS HENRIQUE SILVA, estado civil solteiro, profi ssão instalador de 
L A, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/12/1992), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Custodio da Silva e de Angelita de Jesus Silva. A pretendente: 
BRENDA FERREIRA DE SANTANA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (27/03/1998), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Jose Ramiro de Santana e de Marcia Ferreira de Santana.

O pretendente: CLEVERSON TIAGO DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/03/1986), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Walter de Carvalho e de Vilmacélia Arcanjo do Nascimento Car-
valho. A pretendente: CIBELE BATISTA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/01/1990), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Silvia Batista dos Santos.

O pretendente: EVERALDO CLAUDINO MELO, estado civil solteiro, profi ssão eletri-
cista, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/06/1972), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Enoque Claudino Melo e de Iraides Soares Claudino. A pretendente: 
VILMA PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (18/03/1973), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Milton Pereira dos Santos e de Vanda Moreira dos Santos.

O pretendente: ANTONIO PEDRO SIQUEIRA MACIEL, estado civil solteiro, profi ssão 
enc. de obras, nascido em São Lourenço, MA, no dia (20/06/1970), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Augusto Maciel e de Augusta Siqueira Maciel. A preten-
dente: ODINEIA LIMA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em 
São Miguel do Guamá, PA, no dia (24/03/1968), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Jecilo Guedes da Silva e de Raimunda Lima da Silva.

O pretendente: REINALDO ALEXANDRE AUGUSTO, estado civil solteiro, profi ssão pe-
dreiro, nascido em Bragança Paulista, SP, no dia (05/07/1981), residente e domiciliado em 
Bragança Paulista, SP, fi lho de Nestor Alexandre Augusto e de Maria Rodrigues Augusto. 
A pretendente: MARIA NILDA DE OLIVEIRA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Truçu-Acopiara, CE, no dia (08/01/1977), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco Marques de Souza e de Francineuda Sales de Oliveira Souza.

O pretendente: AURISON MUNIZ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão aj.pedreiro, 
nascido em Jacaraci, BA, no dia (11/04/1986), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Osvaldo Muniz da Silva e de Clemencia Maria de Jesus Silva. A pretendente: 
CARLA CRISTINA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (27/12/1984), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Joaquim da Silva e de Maria do Socorro de Souza Lima Silva.

O pretendente: DANIEL JERONIMO DINIZ, estado civil solteiro, profi ssão inspetor de 
alunos, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/08/1983), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Maria Jose Diniz. A pretendente: VALQUIRIA LIPPI, estado civil soltei-
ra, profi ssão aux.administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/06/1975), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Wolomar Lippi e de Clelia de Oliveira Lippi.

O pretendente: JEFFERSON PEREIRA SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão ta-
xista, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/10/1983), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de José Pereira dos Santos Irmão e de Jaci Silva Santos. A pretendente: 
TATIANA HOLANDA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão securitária, nas-
cida em São Paulo, SP, no dia (11/04/1979), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Cicero Batista dos Santos e de Zara Holanda dos Santos.

O pretendente: DIEGO ANDERSON DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão estudan-
te, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/10/1992), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Vanildo Jose da Silva e de Maria das Dores da Silva e Silva. A pre-
tendente: ALEXSANIA CAMPOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão publicitaria, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (27/05/1992), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Nelson da Silva Filho e de Aleixandrina Ferreira Campos da Silva.

O pretendente: VANGLEY MARINHO NUNES, estado civil solteiro, profi ssão op.empi-
lhadeira, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/08/1984), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Nunes e de Sandra Regina Marinho. A pretendente: 
SARAH OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (19/07/1985), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ed-
valdo Oliveira Santos e de Maria Jose dos Santos.

O pretendente: DANIEL CARLOS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
faturamento, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/10/1990), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos Pereira e de Girlene Rocha Ribeiro. A pretendente: 
ANA KAROLINA PIRES ROCHA, estado civil solteira, profi ssão gerente de loja, nasci-
da em São Paulo, SP, no dia (21/05/1991), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Carlos Roberto Francisco da Rocha e de Maria Luiza da Silva Pires.

O pretendente: JANDSON KLÉCIO DE MELO SIMPLICIO, estado civil solteiro, profi s-
são eletricista, nascido em Garanhuns, PE, no dia (17/06/1981), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Santino Simplicio Filho e de Cícera de Melo Simplicio. A 
pretendente: FABIANA HILÁRIO CALÁS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (18/04/1982), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Aparecido José Calás e de Rosana Mendes Hilário.

O pretendente: AUGUSTO DE ANDRADE JANJACOMO, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/05/1991), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Paulo Cesar Janjacomo e de Marli Utuari de Andrade Janjaco-
mo. A pretendente: JESSICA ARIANE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão psico-
loga, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/09/1991), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Genario Raimundo da Silva e de Suely Alberto da Silva.

O pretendente: DIEGO LUANDES NOBRE ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão au-
tônomo, nascido em Delmiro Gouveia, AL, no dia (27/04/1990), residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, fi lho de José Nobre de Araujo e de Genelice Rocha da Silva. 
AMANDA ALVES DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão prof. de educação infantil, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (18/01/1988), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Rivaldo Monteiro de Sousa e de Gilda Alves.

O pretendente: MAKSUEL FERRAZ RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/12/1990), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Agaregi Roberto Ramos e de Leonilda Leite Ferraz Ramos. A pretendente: 
GABRIELLA BORGES MOSCARDI, estado civil solteira, profi ssão economista, nasci-
da em São Paulo, SP, no dia (30/04/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Nivaldo de Souza Moscardi e de Elenice Borges dos Santos de Souza Moscardi.

O pretendente: DANIEL PEREIRA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nas-
cido em Afogados da Ingazeira, PE, no dia (18/08/1992), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Vital Eudes Pereira e de Joseana Antonia de Lima. A pretendente: 
CLAUDENICE GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão agricultora, nas-
cida em Afogados da Ingazeira, PE, no dia (08/02/1991), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Gonçalves da Silva e de Maria das Mercês da Conceição.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA MORAES, estado civil solteiro, profi ssão atendente 
junior, nascido em Franco da Rocha, SP, no dia (19/11/1997), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos de Paula Moraes e de Eva Furtado da Silva Moraes. 
A pretendente: EMILY ESMIL PRUDENCIO COSTA, estado civil solteira, profi ssão aten-
dente junior, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/02/1998), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos Pereira da Costa e de Silvana Prudencio da Costa.

O pretendente: YURI RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão barbeiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (18/06/1999), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Jose Marcos dos Santos e de Marcia Luciane Romualdo. A pretendente: 
GRAZIELLE SANTANA MEDEIROS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (06/03/1999), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Jose Aguiar Medeiros e de Maria Aparecida de Santana.

O pretendente: JOSÉ VANDERLEI SOARES DE MOURA, estado civil solteiro, profi s-
são frentista, nascido em Ouro Velho, PB, no dia (26/07/1982), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José Luciano de Moura e de Maria Soares da Guia Moura. 
A pretendente: ROBERTA KARIN MARTINS, estado civil divorciada, profi ssão vende-
dora, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/05/1978), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Agostinho Arnal Martins e de Salvina Januaria Martins.

O pretendente: IVANI FARIAS DO PRADO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
pedreiro, nascido em São Sebastião - José Gonçalves, BA, no dia (21/10/1964), resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Agenor Rodrigues do Prado e de Iracema 
Farias do Prado. A pretendente: NILBA PRADO NOVAIS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Sebastião - José Gonçalves, BA, no dia (06/03/1971), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Aldeni Prado Novais e de Anita Maria Novais.

O pretendente: DOUGLAS CARDOSO EDUARDO, estado civil solteiro, profi ssão gar-
çom, nascido 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 Cardoso. A preten-
dente: JESSICA RODRIGUES DA FONSECA, estado civil divorciada, profi ssão tosa-
dora, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/08/1993), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Wilma Aparecida Rodrigues de Souza.

O pretendente: DIEGO DIAZ FUENTES, estado civil solteiro, profi ssão diretor comercial, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 17/02/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Paulo Lisandro Diaz Fuentes e de Magali da Anunciação Matos Diaz 
Fuentes. A pretendente: MARIANE DE CÁSSIA GOMES, estado civil solteira, profi ssão 
pedagoga, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/05/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Gomes e de Vera Lucia Gomes.

O pretendente: EDUARDO AUGUSTO MEZEI, estado civil divorciado, profi ssão gerente 
de vendas, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/02/1983, residente e domiciliado nesta 
Capital - SP, fi lho de Gilberto Mezei e de Janice Boff a Mezei. A pretendente: JAQUELINE 
DA CÔRTE ROSSI, estado civil solteira, profi ssão assistente de vendas, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 30/04/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Luiz Rozendo Rossi e de Marcia Serrano da Côrte Rossi.

O pretendente: BRUNO KOSCAK GIABBANI, estado civil solteiro, profi ssão contador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 06/07/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Augusto Giabbani e de Lourdes Koscak Giabbani. A pre-
tendente: GABRIELA ALMEIDA LIRA, estado civil solteira, profi ssão relações públicas, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 20/03/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Luiz Teixeira de Lira e de Lucineide Almeida Luna de Lira.

O pretendente: HENRIQUE SIMARELLI NETO, estado civil solteiro, profi ssão gráfi co, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 27/02/1971, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Henrique Simarelli Filho e de Zulmira Grilo Simarelli. A preten-
dente: MERI HELEN MARTINS, estado civil divorciada, profi ssão farmacêutica, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 17/05/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Milton Martins e de Lucia Martins.

O pretendente: THAÍS DUARTE LOMBARDI, estado civil solteiro, profi ssão do lar, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 18/12/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Antonio Lombardi e de Luzia Duarte Ribeiro Lombardi. A 
pretendente: FERNANDA COSTA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão coordenadora 
de arte, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/04/1977, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João da Silva e de Neusa Costa da Silva.

O pretendente: LUÍS FERNANDO GARBELINI, estado civil solteiro, profi ssão comer-
ciante, nascido em São José do Rio Pardo - SP, no dia 06/10/1968, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Hélio Garbelini e de Maria Elides Sartori 
Garbelini. A pretendente: FLÁVIA DE CARVALHO VECHI, estado civil solteira, profi ssão 
médica veterinária, nascida em Osasco - SP, no dia 25/07/1974, residente e domiciliada 
nesta Capital - SP, fi lha de Aparecido Vechi e de Adele Rodrigues de Carvalho Vechi.

O pretendente: MARCELO FERREIRA DA PAZ, estado civil solteiro, profi ssão admi-
nistrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/08/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ninosdileno Ferreira da Paz e de Marcia Aparecida 
Serra da Paz. A pretendente: ANA PAULA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
instrutora náutica, nascida em Colorado - PR, no dia 18/09/1982, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Batista da Silva e de Maria de Fátima 
Bassani da Silva.

O pretendente: SERGIO ADRIANO HEIB, estado civil divorciado, profi ssão gastrônomo 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/04/1973, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ademar Heib e de Cecilia Heib. A pretendente: LU-
CIANA FREITAS DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão técnica de enfermagem, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 05/04/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Cecilio Lopes da Silva e de Cordiolina Maria de Freitas Silva.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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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: ANDRÉ GUSTAVO PINSETTA BARBIERI, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/11/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Celso Luiz Barbieri e de Vilma Apa-
recida Pinsetta Barbieri. A pretendente: LAÍS ARAÚJO ROHR, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida em Campo Grande - MS, no dia 
20/08/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jaime Antonio Rohr e 
de Maria da Conceição de Araújo Rohr.

O pretendente: JOSÉ OLIVEIRA SOUSA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão zelador, nascido em Macaúbas - BA, no dia 03/07/1983, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de José Baldoino de Sousa e de Maria Rocha de Oliveira Sousa. A 
pretendente: PATRÍCIA SOUSA OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Macaúbas - BA, no dia 07/04/1989, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Antonio José de Oliveira e de Maria Aparecida Sousa Oliveira.

O pretendente: HENRIQUE MACIEL DOS REIS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão analista de sistemas, nascido em Osasco - SP, no dia 28/07/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Vandelino Ribeiro dos Reis e de Maria 
da Gloria Maciel dos Reis. A pretendente: TATIANA PAVÃO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão bióloga, nascida em Osasco - SP, no dia 24/09/1975, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Darci Pavão e de Elisabete Maria Pavão.

O pretendente: EDVAL ANDRADE DE LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão autônomo, nascido em Bananeiras - PB, no dia 23/01/1987, residente e domicilia-
do em São Paulo - SP, fi lho de José Gomes de Lima e de Vera Lúcia Andrade de Lima. A 
pretendente: LUCIANA RODRIGUES LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão caixa de restaurante, nascida em Tauá - CE, no dia 04/11/1983, residente e domi-
ciliada em São Paulo - SP, fi lha de Domingos Gonçalves Lima e de Antônia Rodrigues Lima.

O pretendente: REGINALDO RIBEIRO DE AQUINO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão professor, nascido em Belo Horizonte - MG, no dia 04/11/1972, residen-
te e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jurema Ribeiro de Aquino. A pretendente: 
ADRIANE DELMONDES DE ARAUJO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão enfermeira, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/09/1981, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de João Ferreira de Araujo e de Francisca Delmondes de Araujo.

O pretendente: RAFAEL ALVES MOREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão hoteleiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/02/1984, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Alfredo Sergio Moreira e de Helena Aparecida Alves de Souza 
Moreira. O pretendente: WILSON HOMERO PADOAN, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão decorador, nascido em Itatiba - SP, no dia 04/09/1975, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Padoan Sobrinho e de Lazara de Oliveira Padoan.

O pretendente: ERNESTO MORALES BAUTISTA, nacionalidade mexicana, estado civil 
solteiro, profi ssão fotógrafo, nascido em Distrito Federal - México, no dia 05/06/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Victorino Morales Matias e de Valeria 
Bautista Gutierrez. A pretendente: MARIA HELENA DE MATOS BRITO, nacionalidade 
brasileira, estado civil viúva, profi ssão funcionária pública/aposentada, nascida em Frei 
Paulo - SE, no dia 19/12/1947, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alcides 
Silveira Brito e de Maria de Matos Brito.

O pretendente: RAFAEL TANAKA TCHILIAN, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/10/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ohannes Tchilian Junior e de Mariê Tanaka 
Tchilian. A pretendente: OLÍVIA NEGRINI, nacionalidade brasileira, estado civil soltei-
ra, profi ssão empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/06/1989, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Bruno Enrico Alberto Negrini e de Ana Teresa 
de Barros Albert Negrini.

O pretendente: ANTONIO CARLOS FRANÇA PINTO, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profi ssão advogado/engenheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
21/08/1976, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Carlos França Pinto 
e de Ana Cristina de Barros Monteiro França Pinto. A pretendente: JAQUELINE SEIXAS 
ROCHA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão técnica biblioteconomia 
junior, nascida em João Pessoa - PB, no dia 13/03/1987, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Laerte Braga da Rocha e de Janne Seixas Martins.

O pretendente: VINICIUS LIMA SEABRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão médico, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/06/1984, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Sidney Ramos Seabra e de Dirce Mari Lima Seabra. A preten-
dente: GABRIELA TIEME CORREGLIANO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão médica, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/03/1984, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de José Donizetti Corregliano e de Marcia Matiko Takada Corregliano.

O pretendente: ALEX KALIL ALVES, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão sociólogo, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/12/1991, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, fi lho de Paulo Aparecido Lopes Alves e de Mara Lucia Kalil. 
A pretendente: ISABELA OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciada, profi ssão antropologa, nascida em Ribeirão Preto - SP, no dia 
24/04/1980, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Pereira da 
Silva e de Natalina Oliveira Pereira da Silva.

O pretendente: LEONARDO ROLIM DA COSTA E SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/05/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jovino da Costa e Silva Junior e de 
Ana Maria Rolim dos Santos e Silva. A pretendente: MARCELLA GONSALEZ MENIS, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 08/11/1991, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Felicio Menis 
Filho e de Maria José Dieguez Gonsalez Menis.

O pretendente: JEFFERSON LUCENA ROCHA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de vendas, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/04/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Fernando Augusto Rocha e de Wil-
mar Lucena Rocha. A pretendente: ALICE CARVALHO DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
31/01/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gilvan Gonçalves dos 
Santos e de Nadir Rodrigues de Carvalho.
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Empresas & Negócios

São Paulo, quarta-feira, 23 de maio de 2018

Ele e ela se apaixonaram profundamente! E queriam se casar!
Até aí, tudo bem: desde que o mundo é mundo, paixões 

acontecem e, quase sempre, levam ao casamento.
Mas aí entra o detalhe. E, como insinua Magalhães Rosa em seu 

“Grandes sertões, veredas”, o diabo se esconde nos detalhes... 
Embora detalhe, oriundo do francês “détail”, se refi ra a coisa 

de pequena signifi cância – tanto que um de seus sinônimos é 
pormenor – nem sempre é essa a aplicação que lhe é dada. 
Tenho visto e ouvido pessoas falarem de “um detalhe importante” 
ou “um grande detalhe”... Então, entremos na onda: no nosso 
caso, havia um “grande e importante detalhe”!

Ele era da primeira linha da nobreza da tradicionalíssima Casa 
Real da Inglaterra! Estava na linha de sucessão monárquica. E 
ela era americana. Logo, plebeia e – pior ainda – divorciada! 
Pronto! Isso derretia qualquer sonho de “fi nal feliz” para aquele 
férvido romance...

Toda a nobreza caiu em cima dele! De forma alguma poderia 
conciliar sua condição de virtual soberano com o casamento 
com uma mulher naquelas condições! “Never, never, never”, 
era a peremptória afi rmação! 

E aí vem mais um “detalhe importante”: o caso aqui narrado 
não é esse recente não... Ele ocorreu na primeira metade do 
século XX!

Quem assim se apaixonou foi Edward Albert Christian Geor-
ge Andrew Patrick David, que seria rei do Reino Unido e dos 
Domínios da Commonwealth e Imperador da Índia! Nascido 
em 23 de junho de 1894, em 1934 – ao conhecer a americana 
Bessie Wallis Simpson – contava 40 anos, e era o solteirão mais 
cobiçado da Europa e do mundo! Com tantas pretendentes “ca-
beças coroadas” à sua disposição, ele caiu de amores por aquela 
mulher anteriormente divorciada de Earl Winfi eld Spencer e 
então casada com Ernest Aldrich Simpson! Após divorciar-se 
também desse cônjuge, ela se julgava pronta para desposar 
Edward... Mas não!

A situação, que não era nada boa, se agravou com a morte 
do pai, rei George V, o que o levou a assumir o trono em 20 de 
janeiro de 1936, com o título de Edward VIII. Na mesma pro-
porção em que sua paixão crescia, crescia também a pressão 
da corte real exigindo o rompimento do romance...

Foi então que ele tomou a decisão que a muitos surpreendeu:
renunciou à coroa inglesa e fi cou com a “coroa” americana! 
Perdendo o status de rei, recebeu o título de Duque. Duque 

de Windsor e Wallis, com quem se casou em 3 de junho de 1937, 
passou a ser a Duquesa de Windsor. Foram viver na França, onde 
ele faleceu em 28 de maio de 1972, e ela em 24 de abril de 1986.

Agora, em nossos dias, na primeira metade do século XXI, a 
história se repete!

Ele e ela também se apaixonaram. E também queriam casar.
E novamente adveio o detalhe! Ele, pertencente à primeira 

linha da nobreza da mesma tradicionalíssima Casa Real da In-
glaterra e igualmente na ordem de sucessão ao trono, embora 
na sexta posição. Ela, americana, portanto plebeia, divorciada 
e, além disso, afrodescendente e mais velha do que ele! 

Tinha tudo para dar um imbróglio pior do que o dos antepas-
sados Edward e Wallis... Só que não deu! Em clima inimaginável 
para aquela época, a corte aceitou tranquilamente a decisão 
do príncipe Harry de se consorciar com a ex-atriz americana 
Meghan Markle e programou uma grande festa, exatamente no 
Castelo de Windsor! Os olhos do mundo, através da maravilha da 
TV, da Internet e de outras parafernálias eletrônicas assistiram 
à celebração, detalhe por detalhe, acompanhando os olhares 
ternos dos noivos, um para o outro, suas juras de amor e seu 
beijo! Numa aceitação ainda mais ampla, o negro spiritual “Stand 
by me” foi harmoniosamente entoado pelos afrodescendentes 
do “The King Choir”, e o vibrante e tocante sermão especial 
foi proferido pelo bispo negro americano Michael Curry, que, 
falando sobre o amor, recorreu às palavras do sábio rei  Salomão, 
em Cântico dos Cânticos:

“O amor é forte como a 

morte”!
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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: WELLINGTON SANTOS DE ALCANTARA, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/03/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Helio de Alcantara e de Marcia Regina dos Santos. A 
pretendente: ERICA DA SILVA VELOSO, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
supermercado, nascida em Osasco, SP, no dia (30/01/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco dos Santos Veloso e de Simone Maria da Silva.

O pretendente: RUBEM QUERLE GUEDES DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em Teixeira, PB, no dia (02/04/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Alexandre de Lima e de Euradir Guedes de Lima. 
A pretendente: PATRÍCIA DE CARVALHO SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Patos, PB, no dia (21/03/1985), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Ivanildo Ferreira da Silva e de Clotildes Monteiro de Carvalho Silva.

O pretendente: RODRIGO MIGUEL SILVA, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/09/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Miguel Rodrigues Sobrinho e de Senhorinha Lopes dos Reis. A 
pretendente: LINDINALVA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de serviços 
gerais, nascida em Quipapá, PE, no dia (28/12/1973), residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Arnaldo Jose da Silva e de Maria do Carmo da Conceição.

O pretendente: VALDEMI PEREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/05/1980), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Pereira de Souza e de Edete Jose de Sousa. A pretendente: 
CRISTIANE OLIVEIRA DE LIMA, estado civil divorciada, profi ssão cuidadora de saúde, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (08/01/1985), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Nildo Caetano de Lima e de Maria Irsimar Oliveira de Lima.

O pretendente: VAGNER GOMES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão montador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/03/1979), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Wilson Gomes de Oliveira e de Maria de Fatima de Oliveira. A preten-
dente: DAIANE KATLYN LEONARDO, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (28/01/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Claudio Cabral Leonardo e de Claudia Francisca Santiago Damião.

O pretendente: NELSON JOSÉ DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/05/1968), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Guilhermino da Silva e de Antonia Julia Conceição Silva. A 
pretendente: VALDA ALMEIDA DE SANTANA, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida 
em Monte Santo, BA, no dia (27/02/1970), residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, 
SP, fi lha de Teodoro Joaquim de Santana e de Alexandrina Almeida de Lima.

O pretendente: SERGIO PEREIRA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (14/11/1984), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Gomes e de Maria Pereira Gomes. A pretendente: AMANDA 
MARIA DE MORAIS, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (06/09/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
João Rafael de Morais e de Maria Natalina de Morais.

O pretendente: DANIEL SIGULO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
escritório, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/06/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josimar Venancio da Silva e de Solange do Carmo Sigulo 
da Silva. A pretendente: SHEILA DAIANA BARBOSA DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão assistente fi nanceiro, nascida em Juazeiro, BA, no dia (05/08/1991), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edilio Barros de Souza e de Sandra 
Regina Barbosa.

O pretendente: RAIMUNDO DONATO ALVES, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, 
nascido em Paranavai, PR, no dia (15/01/1953), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Justino Alcides Alves e de Maria Justo de Paula. A pretendente: 
BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão domestica, nas-
cida em Ribeirão Claro, PR, no dia (13/11/1968), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Benedito de Oliveira e de Vicentina Rosa Monteiro de Oliveira.

O pretendente: NILSON FRANCISCO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Itabuna, BA, no dia (09/05/1935), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Damiana Santos. A pretendente: MARIA DE FATIMA 
SANTANA, estado civil solteira, profi ssão domestica, nascida em Itape, BA, no dia 
(19/08/1961), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alicio Matias 
de Santana e de Maria Alice de Santana.

O pretendente: ROGÉRIO VIEIRA FRAGA DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
funcionario publico estadual, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/04/1987), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vanderlei Ursulino de Lima e de 
Vanderleia Vieira Fraga de Lima. A pretendente: LAUDICÉIA SALES DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/06/1987), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genival Xavier da Silva e de 
Laudenice Maria Sales da Silva.

O pretendente: LUÍS GONZAGA DE BARROS JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em Santo André, SP, no dia (24/06/1979), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luís Gonzaga de Barros e de Gilza Gonzaga de Barros. 
A pretendente: RAFAELA PEREIRA MELO, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (29/06/1982), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Fenelon Melo e de Elza Soares Pereira.

O pretendente: EDUARDO LIMA GAMA, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, nascido 
em Araci, BA, no dia (08/12/1994), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de João Gama e de Antonia Silva Lima. A pretendente: IEZA DOS SANTOS SOUZA, 
estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/10/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Dos Santos Souza e 
de Ozeni Maria dos Santos.

O pretendente: WILLIAM DE BARROS NOGUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de RH, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/03/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Nogueira e de Ivanir de Barros 
Nogueira. A pretendente: FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/12/1996), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Fernando dos Santos e 
de Rosilda Pereira dos Santos.

O pretendente: RAFAEL DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão serralheiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (11/03/1984), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Neusa dos Santos. A pretendente: DAYANE RAMOS DE SOUTO, 
estado civil solteira, profi ssão cabelereira, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/03/1986), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Ribamar de Souto e 
de Azenilda Ramos da Silva Souto.

O pretendente: RAFAEL DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (06/03/1986), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Valentim Antonio da Silva e de Marina dos Santos. A pretendente: 
YASMIN DIAS ALVES, estado civil solteira, profi ssão promotora de eventos, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (09/09/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Claudio da Silva Alves e de Francisca Suely Monte Dias.

O pretendente: JOCIMAURO BELIZARIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (10/12/1978), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Pedro dos Santos e de Benigna dos Santos. 
A pretendente: SIMONY ALMEIDA MAGALDI, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (17/10/1983), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Paulo Sergio Pereira Magaldi e de Maria Aparecida Ferreira de 
Almeida Magaldi.

O pretendente: MARCOS JOSE DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/02/1973), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose da Silva e de Maria da Conceição Oliveira Silva. 
A pretendente: KATIA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (30/01/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marinaldo Ramos dos Santos e de Zenalia Ferreira de Souza.

O pretendente: LEANDRO EDUARDO RODRIGUES DE BRITO, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/08/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Pedro de Brito e de Neusa Helena Lima. 
A pretendente: ELAINE CRISTINA BASTOS DA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/02/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lourival Ferreira da Cruz e de Ana Rita de Jesus Bastos Cruz.

O pretendente: EZEIAS RODRIGO DE JESUS FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/01/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edenise de Jesus Ferreira. A pretendente: JÉSSICA 
KIMBERLY AZEVEDO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (23/04/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Eliezer Soares da Silva e de Marli Maria de Azevedo.

O pretendente: GABRIEL SANTOS DUARTE, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/10/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de David Duarte e de Elizete Conceição dos Santos. 
A pretendente: FRANCIELLE CANTUARIO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/07/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Severino da Silva e de Edinalva Cantuario da Silva.

O pretendente: WESLEY BISPO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão au-
tonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/03/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Aparecido do Nascimento e de Maria Claudete 
Bispo do Nascimento. A pretendente: GISLEIDE ROSA ALVES, estado civil solteira, 
profi ssão fotografa, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/10/1995), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista Alves e de Marina Rosa Alves.

O pretendente: RENATO OLIVEIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/12/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz Antonio de Souza e de Rosilene de Oliveira. A pretendente: 
SUELLEN ROCHA PORTELA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (17/11/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Jose Ferreira Portela e de Iris de Almeida Rocha Portela.

O pretendente: LUIZ CARLOS SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão aten-
dente, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/08/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Severino Santos da Silva e de Elizabete Coelho. A 
pretendente: MIRELI RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (06/10/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Ribeiro dos Santos e de Iraci dos Santos.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ar-
quivista, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/09/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Luiz dos Santos e de Acacia Maria dos Santos. 
A pretendente: NADILMA MACENA DE MORAIS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Recife, PE, no dia (24/02/1985), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jacira Macena de Morais.

O pretendente: ROGER GABRIEL SANTOS DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (30/10/1990), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis de Sousa e de 
Sirlene Aparecida dos Santos. A pretendente: SIMONE MARIA DOS SANTOS, estado 
civil divorciada, profi ssão cabelereira, nascida em Mauá, SP, no dia (18/09/1975), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Soledade dos Santos.

O pretendente: WEDSON BARBOSA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/10/1981), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ramiro Gomes Ferreira e de Ivaní de Jesus Barbosa Ferreira. A pretendente: 
NATÁLIA LUANA CAMPOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (18/09/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdete Campos.

O pretendente: JOSÉ ALBERTO RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido em Umbauba, SE, no dia (01/05/1965), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Ribeiro dos Santos e de Josefa Ribeiro dos Santos. A pretendente: 
KATIA SLEIMAN AMUD LANE, estado civil viúva, profi ssão cabeleireira, nascida em 
São Paulo, SP, residente e domiciliada em Poá, SP, fi lha de Humberto Sleiman Amud e 
de Adelaide de Godoy Sleiman Amud.

O pretendente: FERNANDO FRANCO BUZZATO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (21/04/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Clodoaldo Buzzato e de Lucilene Franco. A pretendente: MAIARA 
FERREIRA DA SILVA GOMES, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (19/01/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Julio Gomes e de Rejane Maria Ferreira da Silva.

O pretendente: VINICIUS ARÃO CAMILO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vende-
dor, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/06/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Arão da Silva e de Monica Camilo da Silva. A pretendente: 
ALINE CRISTINA DIAS DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (26/03/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Nilton Lopes de Jesus e de Maria Cristina Pereira Dias.

O pretendente: ALEXSANDER FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/12/1981), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Odete Maria Fernandes. A pretendente: SUELI FRANCISCO, 
estado civil solteira, profi ssão aposentada, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/04/1964), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aristotelino Jose Francisco 
e de Benedita Jesus de Oliveira.

O pretendente: FRANCISCO DANIEL PAULINO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão agricultor, nascido em Madalena, CE, no dia (08/11/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Bizamar de Oliveira e de Regina Cláudia Paulino 
da Cruz. A pretendente: DANIELLE DA COSTA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
agricultora, nascida em Boa Viagem, CE, no dia (02/01/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vilauba da Costa Silva.

O pretendente: WILLIAM FEITOZA GOULARTE, estado civil solteiro, profi ssão serralheiro, 
nascido em Suzano, SP, no dia (17/07/1993), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jair Goularte Filho e de Elizabeth Aparecida Feitoza. A pretendente: 
DANIELA DAMASCENO PERES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Altônia, 
PR, no dia (07/07/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Marcos Peres e de Maria Aparecida Damasceno Peres.

O pretendente: GUILHERME NORTON LINO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão policial militar, nascido em Presidente Prudente, SP, no dia (20/12/1992), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Domingos do Nascimento 
e de Matilde Correia Lino Nascimento. A pretendente: FRANCIELLE DOS SANTOS 
PERICOLO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Presidente Bernardes, 
SP, no dia (03/06/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Francisco Carlos Pericolo e de Ana Rosa dos Santos Pericolo.

O pretendente: CARMO GONÇALVES MACHADO, estado civil viúvo, profi ssão comerciante, 
nascido em São Jeronimo da Serra, PR, no dia (24/11/1960), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Ferreira Machado e de Maria de Jesus Gonçalves 
Machado. A pretendente: ISALDETE GOMES VIEIRA, estado civil divorciada, profi ssão 
comerciante, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/09/1973), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Matos Vieira e de Alzira Gomes de Lima Vieira.

O pretendente: ADRIANO FREITAS DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/06/1983), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Armando Alves de Lima e de Maria Freitas de Lima. A pretendente: 
ANGELA APARECIDA AQUINO DIAS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/09/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Dias de Oliveira e de Angelica Aquino da Silva.

O pretendente: SERGIO RICARDO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
torneiro mecânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/09/1971), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Vitorino dos Santos e de Expedita Maria 
dos Santos. A pretendente: FLAVIA DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, 
nascida em Caiçara, PB, no dia (08/05/1982), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Antonio da Costa e de Maria do Livramento Paz de Lima.

O pretendente: GLEICY RAMOS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (09/02/1995), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Joseli José de Oliveira e de Rosangela Batista Ramos de Oliveira. A 
pretendente: FERNANDA FERREIRA LOPES, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (23/08/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Lopes e de Cilene Aparecida Ferreira.

O pretendente: MARCOS SAMPAIO BORGES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de divulgação, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/09/1979), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Borges e de Maria das Neves Sampaio. 
A pretendente: ANABEL ARANTES, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Montes Claros, MG, no dia (16/11/1973), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Olimpio Arantes e de Maria do Carmo Arantes.

O pretendente: JOSIMAR MARTINS FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão feirante, 
nascido em Utinga, BA, no dia (31/08/1983), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Anita Martins Ferreira. A pretendente: CELIA DAMASCENO LINS, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Guarujá, SP, no dia (11/03/1987), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Rodrigues Filho e de Cicera Damasceno Lins.

O pretendente: JOSÉ SURIANO INÁCIO, estado civil divorciado, profi ssão balconista, 
nascido em Tauá, CE, no dia (17/05/1957), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Domingos Inácio Correia e de Maria Soriano do Amador. A pretendente: 
CÍCERA DAMASCENO LINS, estado civil solteira, profi ssão ajudante de cozinha, nascida 
em Viçosa, AL, no dia (02/09/1957), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Rodrigues Lins e de Laura Vieira Damasceno.

O pretendente: FÁBIO EDUARDO DE CARVALHO IZAÚ, estado civil divorciado, profi s-
são montador, nascido em Coqueiral, MG, no dia (16/02/1981), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Augusto Izaú e de Etelvina de Carvalho Izaú. 
A pretendente: PRISCILA DA SILVA RODRIGUES, estado civil divorciada, profi ssão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/02/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Rodrigues e de Maria Ilania da Silva Rodrigues.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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 SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: EDUARDO SOIBELMANN SZTRAJTMAN, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, engenheiro, natural nesta Capital, Ibirapuera, SP, no dia (21/06/1990), residente 
e domiciliado na Sumarezinho, São Paulo, SP, fi lho de Milton Jaques Sztrajtman e de 
Luiza Soibelmann Sztrajtman. A pretendente: MARCELA QUARTIERI PADUANO, de 
nacionalidade brasileira, solteira, comercial, nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia 
(02/02/1991), residente e domiciliada no Jardim Aeroporto, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo 
Paduano e de Cilene Quartieri Paduano.

Na comparação com o 
mesmo período no ano 
anterior, houve recuo de 

1,8 ponto percentual. “O aumento 
da expectativa de infl ação dos 
consumidores em maio deve ser 
analisada com cautela, uma vez 
que a taxa prevista para os próxi-
mos 12 meses, na faixa dos 5%, é 
ainda baixa em termos históricos. 

Por outro lado, acende-se uma luz 
amarela em relação à possibilida-
de de que a alta esteja relacionada 
à expressiva alta do dólar em abril 
e maio. Esta percepção pode 
ainda estar sendo aprofundada 
pela incerteza provocada pela ins-
tabilidade do ambiente político”, 
afi rma o economista Pedro Costa 
Ferreira, da FGV IBRE (FGV).

Infl ação dos Consumidores retorna 
ao nível de março

A expectativa mediana dos consumidores brasileiros para a infl ação nos 12 meses seguintes passou de 5,0% em 
abril para 5,3% em maio, retornando ao nível de março passado
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Empresas & Negócios

        

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

ALEXANDRE DE CARVALHO SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/33.FLS.241-SUBDISTRITO 
VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia oito de julho de mil novecentos e oitenta e 
quatro (08/07/1984), residente e domiciliado Rua Jaguarundi, 156, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edilson Luz Santana e de Norma 
Conceição de Carvalho Santana. ROBERTA DE SOUZA PEREGO, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/191.
FLS.262-SUBDISTRITO PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de 
maio de mil novecentos e oitenta e dois (31/05/1982), residente e domiciliada Rua Nicoló 
Tartáglia, 208, Jardim Coimbra, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Osmar Perego e 
de Nadir de Souza Perego.

LUCAS BRUNO CAVALI, estado civil solteiro, profi ssão desenhista projetista, nascido 
em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia onze de janeiro de mil novecentos e 
noventa e um (11/01/1991), residente e domiciliado Rua Cabo Oscar Rossin, 38, Gopoúva, 
1° Subdistrito de Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, fi lho de Marcos Bruno Cavali 
e de Maria Lidia Nunes da Silva Cavali. SOLANGE SILVA COUTO, estado civil solteira, 
profi ssão analista de marketing, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
doze de junho de mil novecentos e oitenta e nove (12/06/1989), residente e domiciliada 
Rua Trevo do Mato, 75, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alcides 
Teixeira do Couto e de Valdelucia da Silva Farias Couto."Cópia Enviada pelo Ofi cial de 
RCPN do 1° Subdistrito de Guarulhos, neste Estado"

WANDERLEY SAMPAIO LEAL, estado civil solteiro, profi ssão atendente, nascido em 
Altamira, Estado do Pará (CN:LV.A/127.FLS.017-SANTA LUZIA/MA), Altamira, PA no dia 
seis de agosto de mil novecentos e noventa e três (06/08/1993), residente e domiciliado 
Rua das Naiades, 168, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Israelita Sampaio Leal. ALANA MESSIAS PINHEIRO, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de rebobinadeira, nascida em Potiraguá, Estado da Bahia (CN:LV.A/007.
FLS.242-POTIRAGUÁ/BA), Potiraguá, BA no dia vinte e oito de fevereiro de mil nove-
centos e noventa e seis (28/02/1996), residente e domiciliada Rua das Naiades, 168, 
casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anibal Batista Pinheiro e 
de Dalva Rodrigues Messias.

ROGÉRIO SIQUEIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão técnico em radiologia, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/017.FLS.239 ERMELINO MATARAZZO/SP), 
São Paulo, SP no dia dez de junho de mil novecentos e setenta (10/06/1970), residente 
e domiciliado Rua Laços de Ouro, 203, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Silvino José de Souza e de Maria do Socorro de Siqueira Souza. KARINA TEIXEIRA, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Rolândia, Estado do Paraná, Rolân-
dia, PR no dia três de abril de mil novecentos e noventa e três (03/04/1993), residente e 
domiciliada Rua Laços de Ouro, 203, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Aparecido Teixeira e de Maria José Teixeira.

LEANDRO LUIZ FEITOSA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-114,FLS.034-TUCURUVI/SP), São Paulo, SP no dia onze de 
dezembro de mil novecentos e setenta e três (11/12/1973), residente e domiciliado Rua 
Malmequer-do-campo, 984, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José 
Luiz Feitosa e de Marilena Campos Feitosa. CRISTIANE APARECIDA FELIX, estado civil 
solteira, profi ssão policial militar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-033,FLS.063-
-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia três de janeiro de mil novecentos e oitenta 
(03/01/1980), residente e domiciliada Rua Malmequer-do-campo, 984, Gleba do Pêssego, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Moacir Felix e de Janilda Maria de Sousa Felix.

EDSOM CORREIA ALVES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, nascido em Teixeira, 
Estado da Paraíba (CN:LV.A/008.FLS.179-ÁGUA BRANCA/PB), Teixeira, PB no dia três 
de maio de mil novecentos e oitenta (03/05/1980), residente e domiciliado Estrada do 
Pêssego, 4006, B, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moizés Alves Querubim e de 
Francisca Correia. CILENE DE MAGALHÃES PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Iguaracy, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/022.FLS.011 IGUARACY/
PE), Iguaracy, PE no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(26/09/1984), residente e domiciliada Estrada do Pêssego, 4006, B, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Lucas Domingos Pereira e de Rosália Magalhães Pereira.

CAPELA VIANGA DIOU DONNE, estado civil solteiro, profi ssão pastor, nascido em Damba 
- Uíge - Angola, Damba - Uíge - Angola no dia treze de maio de mil novecentos e setenta e 
dois (13/05/1972), residente e domiciliado Rua 18 de Abril, 1232, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Capela e de Mambu Juliana. 
MIRIAM INES, estado civil solteira, profi ssão agente de atendimento polivalente, nascida 
em Cabinda - Angola, Cabinda - Angola no dia vinte e três de março de mil novecentos e 
setenta e quatro (23/03/1974), residente e domiciliada Rua 18 de Abril, 1232, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Augusto Ines e de Joana Matondo.

BRUNO RAFAEL GONÇALVES FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/044.FLS.278V-VILA GUILHERME/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta de junho de mil novecentos e noventa e um (30/06/1991), residente e do-
miciliado Rua São Gonçalo do Piauí, 228, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre 
Fernandes e de Maria dos Anjos Gonçalves. SABRINNA VIEIRA DO NASCIMENTO, estado 
civil solteira, profi ssão consultora de vendas, nascida em Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro (CN:LV.A/821.FLS.076-5º CIRCUNSCRIÇÃO DO RIO DE JANEIRO/RJ), Rio de 
Janeiro, RJ no dia seis de abril de mil novecentos e noventa e um (06/04/1991), residente e 
domiciliada Rua São Gonçalo do Piauí, 228, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ribamar 
Pereira do Nascimento e de Veronica Maria Vieira do Nascimento.

ALEXSANDRO DE AGUIAR ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar admi-
nistrativo, nascido em Ilhéus, Estado da Bahia (CN:LV.A/026.FLS.231-2º OFÍCIO DE 
ILHÉUS/BA), Ilhéus, BA no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
um (22/02/1991), residente e domiciliado Rua Noêmia Roberto da Silva, 135, casa 01, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo Moreira Andrade e de Maria 
Rita Souza de Aguiar. ROSANGELA FEITOZA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/110.FLS.286-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de maio de mil novecentos e sessenta e sete 
(20/05/1967), residente e domiciliada Rua Rio Mamanguape, 454, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Alves Feitoza e de Erunias Maria da Conceição Feitoza.

MATIAS FRUTUOSO JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão repositor, nascido em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/109.FLS.051 BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e noventa e dois (22/05/1992), 
residente e domiciliado Avenida Líder, 1507, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Matias Frutuoso e de Terezinha Inacia Frutuoso. JÉSSYCA ARYSSA 
GOMES DE SOUZA LIMA, estado civil solteira, profi ssão controladora de acesso, nascida 
em Inajá, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/012.FLS.238-INAJÁ/PE), Inajá, PE no dia 
vinte e nove de dezembro de mil novecentos e noventa e três (29/12/1993), residente e 
domiciliada Avenida Líder, 1521, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Vieira Lima e de Ana Paula Gomes de Souza.

JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nas-
cido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A 067,FLS.116V-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta e um de maio de mil novecentos e oitenta e nove (31/05/1989), 
residente e domiciliado Rua Jutairana, 45, casa 03, Cidade Líder, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos da Silva e de Emilia Gonçalves da Silva. GIOVANA 
ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito 
(CN:LV-A-416,FLS.094-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de março de dois 
mil (09/03/2000), residente e domiciliada Avenida Itaquera - Travessa Nossa Senhora da 
Conceição, 060, A, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agenildo 
Pereira da Silva e de Catia Alves.

RAFAEL FABRICIO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão estoquista, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia onze de maio de mil novecentos e 
oitenta e oito (11/05/1988), residente e domiciliado Rua Andréas Amon, 170, apartamento 
22-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josenilda 
Fabricio da Silva. VANESSA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/050.FLS.014-TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (04/01/1986), residente 
e domiciliada Rua Andréas Amon, 170, apartamento 22-A, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dejanira Alcantara de Sousa.

JEFERSON LUIZ PEREIRA DOS SANTOS LIMA, estado civil solteiro, profi ssão pes-
quisador de campo, nascido em Curitiba, Estado do Paraná (CN:LV.A/520.FLS.229-1º 
OFÍCIO DE CURITIBA/PR), Curitiba, PR no dia treze de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e seis (13/12/1986), residente e domiciliado Rua Martinho de Brito, 03, Para-
da XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauricio Vieira Lima e de 
Rosemeire Pereira dos Santos. JÉSSICA COSTA DE FREITAS, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/68.
FLS.100V-SUBDISTRITO TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dois de setembro de mil 
novecentos e oitenta e nove (02/09/1989), residente e domiciliada Rua José Filgueira, 
08, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Ferreira de 
Freitas e de Maria Núzia Costa de Freitas.

DJALMA DE JESUS CAETANO JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/129.FLS.073-BELA VISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (16/12/1985), 
residente e domiciliado Rua Tubuna, 27, casa B, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Djalma de Jesus Caetano e de Bernadete Nazaré 
da Silva Caetano. CRISTIANEIDE RIBAS, estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, 
nascida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/215.FLS.116V-PENHA 
DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de setembro de mil novecentos e oitenta 
e seis (30/09/1986), residente e domiciliada Rua Tubuna, 27, casa B, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosineide Aparecida Ribas.

ANDRÉ LUIZ CARNEIRO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em Itabuna, Estado da Bahia (CN:LV.A/26.FLS.023V FLORESTA AZUL/BA), 
Itabuna, BA no dia dezoito de novembro de mil novecentos e noventa (18/11/1990), 
residente e domiciliado Rua Virgínia Ferni, 522, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josenaldo Vieira de Almeida e de Alexandra Rocha 
Carneiro de Almeida. INGRID ESTANISLAU DE FRANÇA, estado civil solteira, profi ssão 
comerciante, nascida em Nilópolis, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV.A/66.FLS.073-1º 
DISTRITO DE NILÓPOLIS/RJ), Nilópolis, RJ no dia três de junho de mil novecentos e 
oitenta e nove (03/06/1989), residente e domiciliada Rua Virgínia Ferni, 522, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Israel de França Alves 
e de Monica Luciene Estanislau.

ALEX OLIVEIRA DE BARROS, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dois de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
seis (02/01/1986), residente e domiciliado Rua Mica, 175, casa 02, Jardim Beatriz, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Oliveira de Barros e de Isabel Cristina Cardoso de 
Barros. DENISE APARECIDA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão atendente, 
nascida em Subdistrito Saúde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia onze de junho de mil 
novecentos e oitenta e um (11/06/1981), residente e domiciliada Rua Mica, 175, Jardim 
Beatriz, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Luzia dos Santos.

ANTONIO VITAL DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão encarregado de manuten-
ção, nascido em Rolândia, Estado do Paraná, Rolândia, SP no dia nove de janeiro de 
mil novecentos e sessenta (09/01/1960), residente e domiciliado Rua Amor de Índio, 43, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Barbo-
sa da Silva e de Iraci Oliveira da Silva. ABINOAN MARIA SILVA DO AMARAL, estado 
civil viúva, profi ssão do lar, nascida em Recife, Estado de Pernambuco, Recife, PE no 
dia dezenove de julho de mil novecentos e cinquenta e nove (19/07/1959), residente e 
domiciliada Rua Amor de Índio, 43, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Abraão Eloi da Silva e de Marinete Maria da Silva.

DANILO PIRES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão borracheiro, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/227.FLS.83-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de março 
de mil novecentos e noventa e cinco (28/03/1995), residente e domiciliado Travessa 
Gaspar Romano, 64, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcio de 
Souza e de Andreia Pires Araujo. ROSELI DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
ajudante geral, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/02.FLS.259V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia cinco de outubro de mil novecentos e setenta e cinco (05/10/1975), 
residente e domiciliada Travessa Gaspar Romano, 64, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José de Oliveira e de Izaura Gonçalves.

JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de julho de mil novecentos 
e sessenta e quatro (28/07/1964), residente e domiciliado Rua São Gonçalo do Piauí, 37, 
casa A, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Pereira dos Santos e de Odete de 
Oliveira Santos. EDMÉIA NASCIMENTO MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão funcionária 
pública estadual, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/066.FLS.152-VILA PRUDENTE/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e cinquenta e oito 
(23/12/1958), residente e domiciliada Rua São Gonçalo do Piauí, 37, casa A, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Wilson Jupiter Moreira e de Maria Edith do Nascimento.

ALMIR JOSÉ DE FREITAS JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão balconista, nascido em 
Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/252.FLS.254V-PENHA DE FRANÇA/
SP), São Paulo, SP no dia dezoito de maio de mil novecentos e noventa e oito (18/05/1998), 
residente e domiciliado Rua Catalpa, 167, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Almir José de Freitas e de Regina Aparecida Guimarães se Freitas. KATHLEEN 
CRISTINA NUNES GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão consultora de atendimento, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/515.FLS.198-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta e um de março de mil novecentos e noventa e nove (31/03/1999), 
residente e domiciliada Rua Flor de Júpiter, 17, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Aleksandro de Oliveira Gonçalves e de Marcelita Almeida Nunes.

GILDÁSIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de máquina, nascido em 
Jacobina, Estado da Bahia (CN:LV.A/77.FLS.229 JACOBINA/BA), Jacobina, BA no dia vinte 
e cinco de julho de mil novecentos e noventa e dois (25/07/1992), residente e domiciliado 
Rua João Rossi, 371, casa 02, Jardim Rossi, Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, 
fi lho de Edite Carlos da Silva. ELAINE FERREIRA DE FREITAS, estado civil solteira, 
profi ssão balconista, nascida em São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia (CN:LV.A/52.
FLS.073-SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA), São Gonçalo dos Campos, BA no dia 
vinte e nove de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (29/12/1983), residente e 
domiciliada Rua Rodolpho Barbosa de Castro, 20, casa 03, Parque Guarani, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Cerqueira de Freitas e de Helena Ferreira de Freitas.

RODRIGO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em Osasco, 
neste Estado (CN:LV.A/003.FLS.270-1º SUBDISTRITO DE OSASCO/SP), Osasco, SP no 
dia vinte de junho de mil novecentos e setenta e seis (20/06/1976), residente e domiciliado 
Rua Nicolino Mastrocola, 334, Vila Corberi, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro 
José de Almeida e de Vera Lucia Maria Almeida. CRISTINA APARECIDA PANTANO, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital, São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e setenta e oito (25/06/1978), 
residente e domiciliada Rua Nicolino Mastrocola, 334, Vila Corberi, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Anésio Pantano e de Anadir da Costa Pantano.

CLAYTON AUGUSTO ALVES, estado civil solteiro, profi ssão armador, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/266.FLS.130V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezoito de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (18/09/1989), residente 
e domiciliado Rua Arbela, 748, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Katya Valeria Alves. MAIARA SOUSA DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/204.FLS.254V-
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e 
noventa e três (21/09/1993), residente e domiciliada Rua Arbela, 748, casa 02, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Paulo da 
Silva e de Gilmara Pereira de Sousa.

RODRIGO DIAS SOARES, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em Sub-
distrito Tatuapé, nesta Capital, (CN:LV.A/056,FLS.034V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e sete de junho de mil novecentos e oitenta e sete (27/06/1987), residente 
e domiciliado Rua Aldeia da Formiga, 33, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Reinaldo Dias Soares e de Darci Gomes da Silva. EDINÉA BISPO DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos, neste Estado, 
(CN:LV.A/258,FLS.193-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia 
onze de março de mil novecentos e oitenta e três (11/03/1983), residente e domiciliada 
Rua Aldeia da Formiga, 33, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Gonzaga Bispo e de Maria Gorete Santos Bispo.

MÁRCIO AUGUSTO RICCI, estado civil divorciado, profi ssão pintor, nascido em neste 
Distrito, São Paulo, SP no dia oito de fevereiro de mil novecentos e sessenta e oito 
(08/02/1968), residente e domiciliado Rua Maria Andresa de Abreu, 08, casa 01, Jardim 
Cleide, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ricci e de Aparecida Moretto Ricci. 
CLÁUDIA CORREIA DE LIMA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatro de de-
zembro de mil novecentos e sessenta e nove (04/12/1969), residente e domiciliada Rua 
Maria Andresa de Abreu, 08, casa 01, Jardim Cleide, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José Correia de Lima e de Dulcinéia Sposito de Lima.

CRISTIANO RODRIGUES LEMOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de ofi cina, 
nascido em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV-A 61,FLS.287-MOÓCA/SP), São 
Paulo, SP no dia dois de julho de mil novecentos e noventa e dois (02/07/1992), residente 
e domiciliado Rua Malmequer-do-campo, 1590, casa B, Gleba do Pêssego, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Cristiano Lemos e de Clarice Rodrigues de Souza. MAYARA 
GARRIDO DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão ajudante de ofi cina, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV-A-117,FLS.188V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e oito de junho de mil novecentos e noventa e sete (28/06/1997), residente e domiciliada 
Rua Malmequer-do-campo, 1590, casa B, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Claudio de Souza e de Elaine Aparecida Garrido de Souza.

THIAGO LUCA DE ABREU, estado civil solteiro, profi ssão controlador de acesso, nas-
cido em neste Distrito, (CN:LV.A/083,FLS.217-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
oito de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (08/08/1985), residente e domiciliado 
Rua Chão de Giz, 24, QO, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Sandro Rogério de Abreu e de Rosangela Luca de Abreu. GÉSSYCA 
MANUELLY SANTOS PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão vigilante, nascida em 
Campina Grande, Estado da Paraíba, (CN:LV.A/046,FLS.283-2º OFÍCIO DE CAMPINA 
GRANDE/PB), Campina Grande, PB no dia dez de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e nove (10/02/1989), residente e domiciliada Rua Chão de Giz, 24, QO, Conjunto Habi-
tacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Pereira Martins e 
de Gedilza Santos Pereira.

FRANCISCO REGINALDO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em Quixeramobim, Estado do Ceará (CN:LV-A 012,FLS.039-MANITUBA-QUIXERA-
MOBIM/CE), Quixeramobim, CE no dia quinze de agosto de mil novecentos e setenta 
e quatro (15/08/1974), residente e domiciliado Rua Suzana de Melo, 186, casa 03, 
Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Barbosa de Lima 
e de Maria Facundo de Lima. MIRIAN BARBOSA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida em Alcobaça, Estado da Bahia (CN:LV-
-A 028,fl s.102-JUERANA/BA), Alcobaça, BA no dia vinte e sete de novembro de mil 
novecentos e setenta e quatro (27/11/1974), residente e domiciliada Rua Suzana de 
Melo, 186, casa 03, Vila Progresso, São Paulo, SP, fi lha de Justino Barbosa da Silva 
e de Floriana Cachoeira da Silva.

JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em 
Cratéus, Estado do Ceará (CN:LV.A/29,FLS.115V-CRATÉUS-CE), Cratéus, CE no dia 
dois de junho de mil novecentos e cinquenta e oito (02/06/1958), residente e domiciliado 
Rua Malmequer-do-campo, 930, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Raimundo Barbosa da Silva e de Maria de Lourdes Soares. MARTA TEIXEIRA DE 
ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Pirenópolis, Estado de Goiás 
(CN:LV.A/10,FLS.48-ALTO PARAÍSO DE GOIÁS-GO), Pirenópolis, GO no dia vinte de 
dezembro de mil novecentos e sessenta e sete (20/12/1967), residente e domiciliada 
Rua Malmequer-do-campo, 930, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Vicente Monteiro de Almeida e de Aparecida Teixeira.

EDNER DA SILVA BOTELHO JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e sete de março de mil novecentos e 
oitenta (27/03/1980), residente e domiciliado Rua Sargento Pedro dos Santos, 78, Jardim 
Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edner da Silva Botelho e de Terezinha 
Donata da Silva Botelho. CLÉBIA LOURENÇO CHAGAS, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar admnistrativo, nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital, São Paulo, SP no 
dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos e setenta e nove (21/02/1979), residente e 
domiciliada Rua Sargento Pedro dos Santos, 78, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Euclides Fernandes Chagas e de Maria Lourenço da Silva Chagas.

DANIFER CIRILLO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Sub-
distrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/232,FLS.298V-PENHA DE FRANÇA-SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e noventa (21/12/1990), 
residente e domiciliado Rua Francisco Garcia, 51, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Valmir Rodrigues da Silva e de Andréa Cirillo da Silva. RAQUEL 
FRANCELINO RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Po-
rangatu, Estado de Goiás (CN:LV.A/61,FLS.025 PORANGATU-GO), Porangatu, GO no 
dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (25/01/1994), residente 
e domiciliada Rua Francisco Garcia, 51, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Odair Francelino Coutinho e de Catia Francelino Coutinho.

WALLAS SANTOS DIAS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de pedreiro, nascido 
em Xique - Xique, Estado da Bahia (CN:LV.A/023.FLS.187V-XIQUE-XIQUE/BA), Xi-
que - Xique, BA no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(26/12/1994), residente e domiciliado Rua Manoel Bacelar, 359, casa 02, Jardim Helian, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Bartolomeu Marques Dias e de Tânia do Carmo 
Santos. MELISSA DA SILVA XAVIER, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/389.FLS.065-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de 
janeiro de dois mil e um (08/01/2001), residente e domiciliada Rua Manoel Bacelar, 359, 
casa 02, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemar Xavier Filho e 
de Elizete da Silva Carvalho.

TIEGO MOREIRA PINTO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão servidor público 
estadual, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de outubro 
de mil novecentos e oitenta e sete (17/10/1987), residente e domiciliado Rua Chubei 
Takagashi, 601, apartamento 21-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademir 
Pinto da Silva e de Eudy Moreira de Matos da Silva. DANIELA DE PAULA SANCHES, 
estado civil divorciada, profi ssão servidor público estadual, nascida em Subdistrito In-
dianópolis, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de abril de mil novecentos e 
oitenta e quatro (21/04/1984), residente e domiciliada Rua Chubei Takagashi, 601, bloco 
A, apartamento 21, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Aparecido 
Sanches e de Vera Lucia de Paula Sanches.

SILVIO RODRIGUES GARCIA, estado civil solteiro, profi ssão gesseiro, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/039.FLS.283-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e 
um de julho de mil novecentos e sessenta e três (31/07/1963), residente e domiciliado 
Rua Ivo Paixão, 13, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Lores 
Garcia e de Helena Rodrigues Lores Garcia. JANAÍNA AIRES DE ANDRADE, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/073.
FLS.277 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de janeiro de mil nove-
centos e oitenta e quatro (27/01/1984), residente e domiciliada Rua Ivo Paixão, 13, 
Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito Jose de Andrade e de 
Maria Aparecida Aires.

RAPHAEL HERIBERTO SETARA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/068.FLS.172-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis 
de março de mil novecentos e oitenta e três (16/03/1983), residente e domiciliado Rua 
da Encerca, 17, casa 03, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fioravante Setara 
Alonço e de Ana Aparecida Setara. NATASHA RAMOS NASCIMENTO MORENO DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/247.FLS.008-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia nove de 
julho de mil novecentos e oitenta e oito (09/07/1988), residente e domiciliada Rua da 
Encerca, 17, casa 03, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Tarciso Moreno da Silva 
e de Magali Ramos Nascimento.

JULIO CESAR DE PAULA BRITO, estado civil solteiro, profi ssão funcionário público, 
nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/032.FLS.084V-GUAIANASES/SP), 
São Paulo, SP no dia trinta de julho de mil novecentos e oitenta e cinco (30/07/1985), 
residente e domiciliado Rua São João do Cariri, 505, bloco 03, apartamento 24, Jar-
dim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cesar de Brito e de Maria José de 
Paula. MICHELINE JÉSSICA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão analista de 
atendimento, nascida em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/171.FLS.072-
-BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de agosto de mil novecentos e oitenta 
e oito (15/08/1988), residente e domiciliada Rua São João do Cariri, 505, bloco 03, 
apartamento 24, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Gonçalo da 
Silva e de Dilma de Fátima Silva.

BRUNO CATALANI RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão coordenador trade 
marketing, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de agosto de 
mil novecentos e oitenta e quatro (16/08/1984), residente e domiciliado Avenida Pires do 
Rio, 3144, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alex Lima Rodrigues e de 
Vera Lucia Catalani. THALITA RODE PINHEIRO, estado civil solteira, profi ssão engenheira 
civil, nascida em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia sete de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e sete (07/12/1987), residente e domiciliada Rua Edson de Souza, 
591, Jardim Flor da Montanha, 1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, 
fi lha de Benedito Marcos Pinheiro Neto e de Elizabeth da Silva Pinheiro."Cópia Enviada 
Pelo Ofi cial de RCPN do 1° Subdistrito de Guarulhos, neste Estado"

A felicidade é subjetiva. Apesar disso, a Universidade de Yale, 
uma das mais respeitadas do mundo, criou um curso que 
ensina o que ser feliz e ter uma vida plena. A repercussão 

das aulas causou muito mais surpresa do que o tema proposto. 
“Hapiness and the Good Life” se tornou um fenômeno. Em 
apenas um semestre, mais de 1,2 mil estudantes de graduação 
se inscreveram, o que bateu o recorde de 317 anos de história 
da instituição. Oferecido em módulo reduzido pela internet, o 
treinamento atraiu mais de 91 mil pessoas, de 168 países.  

 
O sucesso do curso, criado pela professora de psicologia e 

ciências cognitivas Laurie Santos, pode ser uma mensagem. A 
ideia é discutir os equívocos que cometemos quando se fala em 
felicidade e também apresentar estratégias para criar hábitos 
melhores. Ou seja, ser mais feliz.

 
A urgência do tema fi cou clara também na própria sala de aula, 

com o enorme impacto criado por uma ação da professora. Em 
determinado dia, ela entregou pedaços de papel aos alunos, nos 
quais estava escrito “sem aula hoje”. Foi no meio do semestre, 
com as provas e os trabalhos aumentando, todos exaustos e 
estressados. Existia uma regra: eles não poderiam usar aquela 
uma hora e quinze minutos inesperados de tempo livre para es-
tudar. Eles tinham que aproveitá-los. Nove alunos a abraçaram, 

Você sabe ser feliz? O curso mais procurado em 317 anos de história na Universidade de Yale 
revelou o desespero da busca e as noções equivocadas atuais sobre o que é 
uma vida feliz e com signifi cado

dois choraram. Muitos relataram depois sensações e momentos 
incríveis que viveram naquela hora livre.

Laurie havia criado uma aula diferente, sobre a psicologia de 
viver uma vida feliz e com signifi cado. Ela pretendia que a lição 
permanecesse na mente dos alunos. Por todo o semestre, expli-
cou o porquê de pensarmos da maneira que pensamos. Depois 
disso, desafi ou os alunos a usar o conhecimento para mudar suas 
próprias vidas. Cancelar a aula não foi só uma maneira de lhes 
dar descanso, mas foi uma imersão no assunto, uma provocação: 
ela estava pedindo para que eles parassem de se preocupar com 
notas, nem que fosse por uma hora. 

 
A ideia por trás da aula é enganosamente simples, e muitas 

das lições são familiares, como a gratidão, ajudar ao próximo, 
dormir o sufi ciente. Difícil é a aplicação desses conceitos, uma 
questão que Laurie Santos repete: “nossos cérebros geralmente 
nos levam a más escolhas. Mesmo quando percebemos, é difícil 
de parar com os maus hábitos”. 

 
Ser feliz pode estar em repensar atos e costumes e dar a cada 

coisa de nossas vidas o verdadeiro peso que elas têm, sem fi car 
mergulhado em cansaço, culpa e ansiedade. Sobre uma boa vida, 
a professora avisou aos estudantes que eles já sabem como vivê-

-la: só precisam praticar. Muitos alunos contaram como o curso 
mudou a vida deles.  “Se você é muito grato, me mostre, mude 
a sociedade”, disse a professora. 

 
O maior erro das pessoas sobre a aula é que Laurie Santos 

estaria oferecendo uma medida certa para a felicidade. “É algo 
que você deve trabalhar todos os dias. Com o tempo, essas ha-
bilidades auxiliarão a desenvolver hábitos melhores e a ser mais 
feliz. Espero que eles permaneçam com as pessoas pelo resto da 
vida”. O curso, porém, não tem previsão de ser repetido.

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

empresas não precisa 

ocorrer somente nos 

EUA

Segundo estatísticas do 
IBGE, o Brasil retomou 
sua economia, apontan-

do um crescimento de 0,2% 
no segundo trimestre de 2017. 

Entretanto, o País enfrenta 
questões políticas internas e, 
segundo a agência internacio-
nal de risco Standard&Poor’s 
(S&P), ainda deve registrar 
crescimento inferior ao de 
outros países. Não obstante, 
a própria agência rebaixou o 
grau de investimento para o 
ano de 2018 — o que difi cultará 
novos investimentos no País.

Em vista deste cenário 
insatisfatório, os brasileiros 
têm cada vez mais buscado 
alternativas no estrangeiro, 
seja para internacionalizar 
seus negócios, seja para fi r-
mar residência, investir etc. 
Portugal tem se mostrado um 
ótimo país para quem busca os 
objetivos citados, sem contar 
as facilidades de língua, cultu-
ra, clima e posição geográfi ca. 

Focado em se recuperar da 
grande crise que assolou o país 
em 2010 e nos anos seguintes, 
Portugal adotou medidas que 
elevaram a demanda interna 
para impulsionar seu cresci-
mento, oferecendo benefícios 
àqueles que investem em 
seu país, como o direito a 
residência, benefícios fi scais, 
benefícios trabalhistas e apoio 
ao investimento focado no 
desenvolvimento local através 
de concessão de crédito com 
juros “amigos”. Alguns destes 
benefícios são, por exemplo:

• Golden Visa, que confe-
re autorização de residência 
temporária para atividade 
de investimento, que após 
cumprimento dos requisitos 
exigidos na Lei n.º37/81 [Lei 
de Nacionalidade] poderá ser 
“convertida” em aquisição da 
nacionalidade portuguesa. 
Através desta autorização 
ainda é possível requerer rea-
grupamento familiar – para fi ns 
de abarcar também a família 
daquele que querer o Golden 
Visa, bem como o direito de 
circular pelo espaço Schengen, 
sem necessidade de visto. 

Todos os cidadãos nacionais 
de Estados Terceiros que 
exerçam uma atividade de 
investimento, pessoalmente 
ou através de sociedade cons-
tituída em Portugal ou em 
outro Estado da U.E. e com 
estabelecimento estável em 
Portugal podem requerer o 
Golden Visa. Os investimentos 
variam de 250 mil a 1 milhão 
de euros ou a criação de pelo 
menos 10 postos de trabalho 
em Portugal. 

A atividade de investimento 
poderá ocorrer em setor imo-
biliário, o que vem aquecendo 
e fomentando a aquisição de 
imóveis no país. Não há ne-
cessidade de aquisição para 

moradia, sendo que, caso o 
investimento seja imobiliário, 
o bem poderá ser utilizado 
para locação;

• Residente Não Habitual, 

que consiste em solicitação 
formulada por aqueles que 
não foram tributados como 
residentes fi scais em Portugal 
nos cinco anos anteriores ao 
pedido ou não se encontram 
inscritos como “residente fi s-
cal” em território português. O 
benefício trazido consiste em 
evitar a dupla tributação de 
rendimentos, determinando 
que os rendimentos auferidos 
em Portugal estão sujeitos a tri-
butação no País, com alíquota 
fi xa de 20% e os rendimentos 
auferidos no estrangeiro sejam 
tributados no país estrangeiro.

• Portugal 2020 para aque-
les que pretendem internacio-
nalizar seus negócios e buscam 
investimento externo poderão 
buscar fomento através deste 
programa, que se trata, em 
verdade, de acordo de parceria 
entre Portugal e Comissão Eu-
ropeia para desenvolvimento 
econômico, social e territorial 
de Portugal entre 2014-2020, 
através do qual o referido país 
irá receber 25 milhões de euros 
para investimento em projetos 
que reúnam os requisitos legais 
para acesso a linha de crédito.

• Investimentos em star-

tups, já que o País tem in-
vestido na formação de um 
ecossistema favorável a se 
tornar um “hub” tecnológico 
na Europa. O Ministério da 
Economia português anun-
cioua criação de um visto que 
confere direito à residência 
específi co para aqueles que 
pretendem a abertura de em-
presa inovadora em Portugal. 
O primeiro passo para investir 
em Portugal é o planejamento 
PRÉVIO à imigração ou à inter-
nacionalização. Essa medida 
é essencial para verifi car se o 
resultado prático que pretende 
obter será ou não atingido. 

Ora, de que adianta querer 
ir a Portugal desenvolver o 
negócio sem conhecer os 
pormenores do mercado local? 
A legislação tributária que irá 
incidir sobre a minha opera-
ção? Os direitos trabalhistas 
etc.? Da mesma forma, de que 
adianta investir em um imóvel 
sem saber a tributação que in-
cidirá sobre a operação? Como 
separar os ganhos nacionais 
dos internacionais?

Todos estes pontos deverão 
ser tratados previamente, na 
fase de formatação da ideia 
de partida ao exterior, inde-
pendentemente de ser pessoa 
física ou jurídica. O planeja-
mento irá apontar o melhor 
método legal, considerando as 
peculiaridades de cada caso, 
para que a migração seja a 
mais tranquila e menos custosa 
possível. 

Através do planejamento, 
não tem motivos para dar 
errado! 

(*) - É da Giugliani Advogados.

Como Portugal pode ser 
uma alternativa

para os negócios? 
Carolina Di Lullo (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

A Copa da Rússia poderá 
ter mais pênaltis com a par-
ticipação, pela primeira vez, 
dos árbitros de vídeo, o que 
exigirá mais dos goleiros. A 
conclusão é do preparador de 
goleiros da seleção brasileira, 
Cláudio Taffarel. Ele participou 
de coletiva, na tarde de ontem 
(22), na Granja Comary, em 
Teresópolis. “A gente vê uns 
lances em que foi pênalti e o 
juiz não viu, mas com a prova 
da televisão, provavelmente 
aconteçam mais pênaltis. Então 
a gente vai ter que se preparar 
bastante mesmo. Nós vamos 
focar muito nesta questão, por-
que vai ser importante durante 
a Copa”, disse Taffarel, ao lado 
do outro preparador de goleiros 
da seleção, Rogério Maia.

Rogério frisou que o futebol 
moderno mudou muito nos 
últimos anos e atualmente a 
participação do goleiro não 
é exclusivamente defender o 
gol, mas jogar bastante com os 
pés, armando jogadas e fazen-
do a ligação rapidamente com 
os jogadores de meio-campo. 

“Com a evolução do futebol 
mundial, o número de partici-
pação do goleiro com os pés é 
muito elevado, em comparação 
com décadas anteriores. An-
tigamente o goleiro tinha de 
bater um tiro de meta, fazer 
uma reposição, hoje em dia ele 
é acionado muito com bolas 
recuadas, com passes curtos, 
de média e de longa distância”, 
disse Rogério.

Taffarel elogiou bastante o 
titular Alisson, a quem classifi -
cou como “iluminado”, e defi niu 
que o segundo goleiro será 
mesmo Ederson, mas frisou 
que a posição poderá mudar, 
dependendo do condiciona-
mento de Cássio, atualmente 
o terceiro na posição. “É lógico 
que o Alisson, pela sequência 
de jogos que fez, pelo trabalho 
no Roma, acho que ele está 
entre os melhores goleiros do 
mundo, vai ter a vantagem de 
ser considerado o titular, mas 
depende dele mostrar isso até 
a nossa estreia na Copa”, disse 
Taffarel, tetracampeão do mun-
do em 1994 (ABr).

Copa com árbitro de vídeo 
poderá ter mais pênaltis

Não é sem razão que a in-
dústria vitivinícola bra-
sileira trace previsões 

otimistas para o futuro. Após 
amargar perdas na produção 
de quase 60% em 2016, o setor 
registrou um salto de produ-
ção de 169% no ano passado, 
enquanto a atividade do setor 
em nível global despencou – 
até mesmo em países líderes 
em termos de produção de 
vinhos e espumantes, como 
a França (-19%) e a Espanha 
(-20%) – segundo dados da 
Organização Internacional do 
Vinho (OIV).

“2015 e 2016 foram anos difíceis, e 2018, com uma boa safra 
e qualidade das uvas, com perspectiva de aumento do dólar, 
será sem dúvida um ano de recuperação”, afi rmou o diretor 
de Relações Institucionais da Ibravin, Carlos Paviani, em en-
trevista ao portal Governo do Brasil. “Quanto mais tranquila 
a maturação da uva, mais equilíbrio do vinho, maior o grau 
alcoólico e menor acidez”, explicou.

“A safra de 2018 está sendo, pelo aspecto qualitativo, a melhor 
do século 21 – uma safra com chuvas equilibradas, sem estresse 
de condições climáticas”, afi rmou Pavani. Ele acrescenta que 
essas características devem gerar um bom equilíbrio nas uvas, 
o que vai resultar em vinhos bem avaliados.

Na avaliação de Paviani, a alta nas exportações de vinhos, 
espumantes e derivados no Brasil é uma prova de que a indústria 
brasileira vem aumentando sua competitividade nos últimos 
anos. Até março, por exemplo, já foram exportados, em valor, 
mais de US$ 1 milhão ao exterior (553,1 mil litros), uma alta 

Produção de vinhos nacional 
deve atingir recorde em 2018
Impulsionada por condições climáticas extremamente favoráveis e um salto na produção de vinhos e 
derivados, a indústria vitivinícola brasileira vê em 2018 um ano de virada para o setor, após um 2015 
e 2016 de perdas signifi cativas na quantidade. Além disso, a previsão do Instituto Brasileiro do Vinho 
(Ibravin) é que a qualidade da safra deste ano seja a melhor em décadas

de 44,3% em valor e de R$ 48,7 em volume na comparação 
com o mesmo período do ano passado.

“Temos 40 bons vinhos oferecidos no mercado internacio-
nal, então a exportação tem crescido. Tivemos um aumento 
em 2014 com a Copa do Mundo, depois caiu, e agora vamos 
retomar as vendas”, estima o executivo. Ele acrescentou que 
as estimativas podem melhorar a depender do comportamento 
do câmbio ao longo do ano, isto é, caso o dólar mantenha a 
atual trajetória de alta. 

Já o enólogo Lucas Simões também enxerga um salto do 
vinho nacional em termos de qualidade. Segundo ele, os vinhos 
produzidos no Brasil vêm caindo no gosto tanto do consumidor 
nacional quanto do estrangeiro. “Se olharmos para os números 
dos últimos 10 anos, veremos que o vinho nacional ganhou o 
coração de vários consumidores. Até pouco tempo atrás, os 
vinhos brasileiros ainda eram vistos como exóticos”, apontou 
(brasil.gov.br).

O pretendente: ALEXANDRE ANTONIO BARBOSA, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1969, 
residente e domiciliado na Vila Zelina, São Paulo, SP, fi lho de Antenor José Barbosa 
e de Maria Accioly Barbosa. A pretendente: GABRIELA DA SILVA NUNES, profi ssão: 
assistente administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Pari, SP, data-
nascimento: 22/07/1987, residente e domiciliada na Vila Zelina, São Paulo, SP, fi lho de Ivan 
Antonio Nunes e de Laudivone da Silva Nunes.

O pretendente: FELIPE RODRIGUES PEREIRA, profi ssão: encarregado administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
24/02/1987, residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Irineu Rodrigues 
Pereira e de Elizabete Barbosa Pereira. A pretendente: KAROLINE DA SILVA AMORIM, 
profi ssão: assistente de comércio exterio, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, 
SP, data-nascimento: 17/09/1990, residente e domiciliada no Jardim Catarina, São Paulo, 
SP, fi lha de Claudio Xavier de Amorim e de Suleneise Alice da Silva.

O pretendente: EDSON DOS SANTOS, profi ssão: logistica - separador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Aclimação, SP, data-nascimento: 10/09/1988, residente 
e domiciliado na Vila Miami, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Firmino dos Santos e de Lúcia 
dos Santos. A pretendente: KELLY CRISTINA EUFRASIO DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Maringá, PR, data-nascimento: 20/06/1993, residente 
e domiciliada na Vila Miami, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Eufrasio da Silva e de 
Alessandra Ferreira da Silva.

O pretendente: VINICIUS DE SOUZA SILVA, profi ssão: mecânico de autos, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 13/01/1993, 
residente e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Roberto Ferreira 
Silva e de Sandra Aparecida de Souza Silva. A pretendente: GRAZIELLI PEREIRA 
OLIVEIRA, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1996, residente e domiciliada na Vila Industrial, São 
Paulo, SP, fi lha de Josevaldo Nascimento Oliveira e de Edinalva Pereira Santos.

O pretendente: SILLAS FREDDI NETO, profi ssão: administrador de empresa, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 12/05/1977, 
residente e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Freddi e de 
Therezinha de Paiva Freddi. A pretendente: SANDRA DE OLIVEIRA, profi ssão: securitaria, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1972, 
residente e domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lha de José de Oliveira e de 
Maria Aparecida de Oliveira.

O pretendente: RONALDO TADEU PITARELO, profi ssão: administrador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 06/08/1977, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Vladimir Pitarelo e de 
Encarnação Munhoz Pitarelo. A pretendente: KATIA ALVES DE MACEDO, profi ssão: 
técnica de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, 
SP, data-nascimento: 24/09/1979, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, 
fi lha de Assuero Alves de Macedo e de Leni Dinardi de Macedo.

O pretendente: FÁBIO SOUSA CARVALHO, profi ssão: serralheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Picos, PI, data-nascimento: 14/08/1984, residente e domiciliado na 
Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lho de Belmiro Dias de Carvalho e de Maria José Sousa 
Carvalho. A pretendente: ANA LÚCIA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Itainópolis, PI, data-nascimento: 09/06/1983, residente e 
domiciliada na Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lha de Maria de Lourdes da Silva.

O pretendente: THIAGO ALVES GONÇALVES, profi ssão: escrevente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 10/11/1986, residente e 
domiciliado na, Vila Libanesa, São Paulo, SP, fi lho de Enoch Gonçalves de Souza e de 
Ivone Alves Gonçalves. A pretendente: AMANDA TEREZAN MESQUITA DOS SANTOS, 
profi ssão: analista tributária, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, 
data-nascimento: 02/11/1986, residente e domiciliada na Vila Libanesa, São Paulo, SP, fi lha 
de Welton Mesquita dos Santos e de Luzia de Fátima Terezan dos Santos.

O pretendente: LEANDRO NEVES MARQUES, profi ssão: farmacêutico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jabaquara, SP, data-nascimento: 05/07/1988, residente 
e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Joaquim Marques e de 
Laurice Neves Marques. A pretendente: STEFFANY ARYANE BONIFATTO, profi ssão: 
farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-
nascimento: 14/08/1991, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de 
Ricardo Sidnei Bonifatto e de Rosani Sousa Bonifatto.

O pretendente: THALES FASSON MARTINS, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 26/09/1990, residente 
e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de José Roberto Martins e de Anahi 
Aparecida Fasson Martins. A pretendente: JULIANA APARECIDA MARTINS, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
20/03/1995, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Reis 
Martins e de Silvana Maria Dell Antonio.

O pretendente: CID MOREIRA EVANGELISTA, profi ssão: almoxarife, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1976, residente e 
domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de José Moreira Evangelista 
e de Maria Adésia Almeida Evangelista. A pretendente: ADRIANA LÚCIA FERREIRA DO 
CARMO, profi ssão: nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: em Tucuruí, PA, data-
nascimento: 03/12/1985, residente e domiciliada no Jardim Independência, São Paulo, SP, 
fi lha de Alziro Lucio do Carmo e de Júnia Ferreira do Carmo.

O pretendente: ANDRÉ FERNANDES, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, naturalidade: 
em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 05/01/1981, residente e domiciliado na 
Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de José Fernandes e de Tania da Silva Fernandes. A 
pretendente: MILENE SANTOS RANGEL DA CONCEIÇÃO, profi ssão: supervisora de 
callcenter, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
16/05/1991, residente e domiciliada na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lha de Denir Rangel 
da Conceição e de Maria Sebastiana Jesus dos Santos.

O pretendente: PEDRO BARLETA DO NASCIMENTO, profi ssão: cientista social, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera, SP, data-nascimento: 26/04/1991, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Roberto do Nascimento 
e de Claudia Barleta do Nascimento. A pretendente: MILENA MORGANTI TOROSIAN, 
profi ssão: publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-
nascimento: 18/11/1987, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de 
Jorge Torosian Neto e de Mirella Morganti Torosian.

O pretendente: FRANCISCO ALEX RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1988, 
residente e domiciliado na Vila Mendes, São Paulo, SP, fi lho de Salomão Teotonio da 
Silva e de Edinalva Rodrigues da Silva. A pretendente: TIFFANI DOS SANTOS PEREIRA, 
profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, SP, data-
nascimento: 23/11/1989, residente e domiciliada na Vila Mendes, São Paulo, SP, fi lha de 
Gerson Rodrigues Pereira e de Maria Francisca dos Santos Pereira.

O pretendente: JÚLIO CÉSAR MELO DA SILVA, profi ssão: editor de video, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera, SP, data-nascimento: 18/09/1988, residente 
e domiciliado na Vila Mendes, São Paulo, SP, fi lho de Valdemir Alves da Silva e de Maria 
Gorete da Silva. A pretendente: MARIANA FILIPE DA ROCHA, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 10/04/1987, 
residente e domiciliada na Vila Mendes, São Paulo, SP, fi lha de Rinaldo Aparecido da Rocha 
e de Isaura de Fatima Filipe.

O pretendente: SIDNEY FIALHO SOBRINHO, profi ssão: comerciante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Jacaraci, BA, data-nascimento: 08/02/1969, residente e domiciliado na 
Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Silvino Fialho Sobrinho e de Geni Delfi na Fialho. 
A pretendente: KATIA CRISTINA TONI, profi ssão: comerciante, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Brás, SP, data-nascimento: 13/06/1976, residente e domiciliada 
na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lha de Miguel Toni Filho e de Cleusa de Nicolai Toni.

O pretendente: KLEBER DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, naturalidade: 
nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 20/06/1977, residente e domiciliado na Vila 
Alpina, São Paulo, SP, fi lho de José Eulálio da Silva e de Maurina Ricardo da Silva. A 
pretendente: SONIA EMERENCIANO, profi ssão: motorista, estado civil: viúva, naturalidade: 
em Barra Bonita, SP, data-nascimento: 17/02/1958, residente e domiciliada na Vila Alpina, 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Emerenciano e de Oridia Rosa de Jesus.

O pretendente: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR, profi ssão: lavador de 
automoveis, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 
26/05/1994, residente e domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Marcos 
Roberto dos Santos e de Carla das Graças dos Santos. A pretendente: THAYS LUDMILA 
SOARES DE MENDONÇA, profi ssão: monitora, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/2000, residente e domiciliada na Vila Santa Clara, São 
Paulo, SP, fi lha de Marcia Soares de Mendonça.

O pretendente: FABIO ANDRADE DOS SANTOS, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/1992, residente e 
domiciliado no Ipiranga, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Manoel dos Santos e de Josefa 
Xavier de Andrade. A pretendente: DANIELLA SANTOS DE LIMA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 09/04/1994, 
residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Dirceu de Lima e de 
Rosalinda dos Santos de Lima.

O pretendente: AURELIO AUGUSTO, profi ssão: representante comercial, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/1973, residente e 
domiciliado no Parque Residencial Oratorio, São Paulo, SP, fi lho de Abilio Augusto e de Maria 
Gertrudes de Oliveira Augusto. A pretendente: SANDRA PEREIRA DE BRITO, profi ssão: 
representante comercial, estado civil: divorciada, naturalidade: em Campo Alegre de Lourdes, 
BA, data-nascimento: 05/12/1980, residente e domiciliada no Parque Residencial Oratorio, 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Pereira de Brito e de Delia Ferreira de Brito.

O pretendente: MARCOS EDUARDO CEREÇO, profi ssão: administrador de empresas, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Liberdade, SP, data-nascimento: 
04/01/1978, residente e domiciliado na Chácara Mafalda, São Paulo, SP, fi lho de 
Orlando Cereço e de Alzira Castro Cereço. A pretendente: LUANA MORAES, profi ssão: 
assistente adiministrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em Curitiba, PR, data-
nascimento: 21/02/1981, residente e domiciliada na Chácara Mafalda, São Paulo, SP, 
fi lha de Heliana Moraes.

O pretendente: EMERSON MÁRCIO RAMOS, profi ssão: protético, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Fatima do Sul, MS, data-nascimento: 02/10/1971, residente e domiciliado 
na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Pedro Ramos e de Vandir Tetilia Ramos. A 
pretendente: ANDRÉA DELFINI EDO, profi ssão: fonoaudióloga, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 28/09/1971, residente e 
domiciliado na rua Solidônio Leite, 2315, apto. 122, bloco C, no bairro Vila Ivone, São Paulo, 
SP, fi lha de João Edo Neto e de Selma Lourdes Delfi ni Edo.

O pretendente: ADRIANO GUIMARÃES CAVALCANTI, profi ssão: marceneiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1985, residente 
e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Gildo de Lima Cavalcanti e de Adna 
Maria Guimarães. A pretendente: ALESSANDRA DE PAIVA OLIVEIRA, profi ssão: diarista, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1986, 
residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de Aparecido Vicente de Oliveira 
e de Leda de Paiva Oliveira.

O pretendente: ALEX SIDNEI AFONSO DE ANDRADE, profi ssão: luthier, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 24/02/1992, 
residente e domiciliado no Jardim Guairaca, São Paulo, SP, fi lho de José Sidnei de Andrade 
e de Lurdes Afonso de Andrade. A pretendente: CARLA GABRIELE SILVA SANTOS, 
profi ssão: assistente de controladoria, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, 
data-nascimento: 12/01/1998, residente e domiciliada na Vila Divina Pastora, São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Carlos Rezende dos Santos e de Luciana Silva Correia.

O pretendente: RAFAEL ROBERTO KLESTOFF, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1988, residente e 
domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Klestoff  e de Ivonete Roberto 
Klestoff . A pretendente: MARIANA VASCONCELOS OLIVEIRA, profi ssão: coordenadora 
de qualidade, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro, SP, data-
nascimento: 16/08/1988, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de 
Evilasio Eutimio da Silva Oliveira e de Helena Maria Vasconcelos Amaral.

O pretendente: PAULO HENRIQUE PORRINI BALDO, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 
03/05/1993, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de José Paulo 
Baldo e de Marinete Therezinha Porrini. A pretendente: CAROLINE MARQUES GOUVEIA, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 01/05/1992, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de 
Valdeir Gouveia e de Cristiane Marques Gouveia.

O pretendente: THIAGO OSSE DE REZENDE, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 17/04/1986, residente e domiciliado em 
Santo André, SP, fi lho de Marco Antonio de Rezende e de Marcia Guerzoni Osse de Rezende. 
A pretendente: JOYCE VERONICA BALCONI DE OLIVEIRA, profi ssão: bancária, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1987, residente e 
domiciliada na Vila Macedópolis, São Paulo, SP, fi lha de José Tadeu de Oliveira e de Maria 
Aparecida Balconi de Oliveira.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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