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BOLSAS
O Ibovespa: +0,95% Pontos: 
76.071,97 Máxima de +2,47% 
: 77.214 pontos Mínima de 
+0,01% : 75.361 pontos Volu-
me: 15,89 bilhões Variação em 
2018: -0,43% Variação no mês: 
-11,66% Dow Jones: -1,58% 
Pontos: 24.361,45 Nasdaq: 
-0,5% Pontos: 7.396,59 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7298 Venda: R$ 3,7303 
Variação: -0,08% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,81 Venda: R$ 3,91 
Variação: +0,17% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7283 Venda: R$ 
3,7289 Variação: +0,53% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,6730 
Venda: R$ 3,8870 Variação: 
+0,36% - Dólar Futuro (junho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,43% ao 
ano. - Capital de giro, 9,46% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.299,00 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,36% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 156,000 
Variação: +1,76%.

Cotação: R$ 3,7320 Variação: 
-0,12% - Euro (17h37) Compra: 
US$ 1,1535 Venda: US$ 1,1536 
Variação: -0,75% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,3020 Venda: R$ 
4,3040 Variação: -0,83% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2730 Ven-
da: R$ 4,4900 Variação: -0,73%.

Futuro: +1,22% Pontos: 76.120 
Máxima (pontos): 77.375 Míni-
ma (pontos): 74.800. Global 40 
Cotação: 778,504 centavos de 
dólar Variação: -1,36%.

“O tempo faz a 
gente esquecer. 
Há pessoas que 
esquecem depressa. 
Outras apenas 
fi ngem que não se 
lembram mais”.
Érico Veríssimo (1905/1975)
Escritor brasileiro 

estuda como manter uma 
política de reajuste mensal do 
combustível, como querem os 
caminhoneiros (Ag.Senado).

O ministro da Fazenda, 
Eduardo Guardia, ga-
rantiu que a redução 

de 0,46 centavos do preço 
do diesel, para atender 
reivindicação dos caminho-
neiros em greve, não vai ser 
compensada com aumento 
da tributação. Segundo ele, 
o mecanismo encontrado 
pelo governo vai ser a re-
dução de incentivos fiscais 
concedidas nos últimos anos 
a setores específicos. O re-
presentante do Executivo 
participou ontem (29) de 
uma audiência conjunta das 
comissões de Assuntos Eco-
nômicos e de Infraestrutura 

 Ministro da Fazenda descarta 
aumento de imposto para 
compensar diesel mais barato

do Senado.
“Disse e repito que, ao re-

duzir tributos sobre o diesel, 
não haverá alteração na carga 
de imposto sobre a população 
em geral, mas para segmen-
tos empresariais específicos 
que contam com benefícios 
fiscais, os quais cresceram de 
modo significativo entre 2010 
e 2015. Vamos reverter alguns 
desses benefícios. Portanto, 
do ponto de vista tributário, 
tenho tranquilidade em dizer 
que estamos até avançando e 
melhorando a qualidade da 
carga tributária”, afirmou.

Guardia explicou que as 
medidas tomadas pelo go-

verno para atender aos cami-
nhoneiros levaram em conta 
quatro condições, que foram 
cumpridas de forma transpa-
rente e com total respeito à 
legislação: redução do preço 
do diesel na bomba, respeito 
às restrições orçamentárias, 
preservação da autonomia 
da Petrobras na política de 
preços e manutenção da 
competição no mercado, 
visto que 25% da oferta do 
combustível são supridos por 
importadores.

“Do ponto de vista fi scal, 
é uma medida transparente, 
com custo e fonte claros. Es-
tamos respeitando a LRF. Os 

Ministro da Fazenda, Eduardo Guardia (E), ao lado do presidente da Comissão de Assuntos 

Econômicos (CAE), senador Tasso Jereissati.

cortes de despesas serão deta-
lhados. Esse esforço brutal vai 
exigir sacrifícios: cortar R$3,8 
bilhões numa situação difícil e 

abrir mão da reserva de R$ 5,7 
bi, mas é algo consistente com 
nossa situação fi scal”, disse, 
ao informar que  a Petrobras 

5,5 milhões no Enem
O Enem teve 5.513.662 inscritos 

confi rmados, de acordo com balan-
ço divulgado ontem (29) pelo MEC. 
No ano passado, foram 6.731.203 
inscritos confi rmados. Neste ano, 
6.774.891 fi zeram a inscrição, mas 
18,7% não pagaram a taxa de ins-
crição e não foram confi rmados no 
exame. Para esta edição, 3.521.181 
pessoas foram benefi ciadas com a 
gratuidade por se enquadrarem em 
um dos quatro perfi s que davam 
direito à isenção.

Em teleconferência com 
analistas e investidores, o 
presidente da Petrobras, Pe-
dro Parente, disse ontem 
(29) que a política de preços 
da companhia será mantida 
e acrescentou que o governo 
federal entende a relevância de 
manter a equação econômica 
dessa política. Em vigor desde 
o ano passado, prevê reajustes 
dos combustíveis com maior 
frequência, inclusive diaria-
mente, refl etindo as variações 
do petróleo no mercado inter-
nacional e também a oscilação 
do dólar.

Parente informou que uma 
equipe da Petrobras, em con-
junto com os ministérios da 
Fazenda, do Planejamento e 
de Minas e Energia, participa 
da elaboração das medidas 
provisórias e do decreto que 
tratarão de redução de impos-
tos sobre o diesel, mas como 
ainda não estão concluídas não 

Presidente da Petrobras,

Pedro Parente.

O ministro-chefe do Gabinete 
de Segurança Institucional da 
Presidência da República, Ser-
gio Etchegoyen, disse ontem 
(29) que intervenção militar 
“é um assunto do século pas-
sado”. O ministro participou 
de reunião do Grupo de Acom-
panhamento da Normalização 
do Abastecimento, no Palácio 
do Planalto, quando informou 
também sobre a prisão de ma-
nifestantes no Maranhão que 
faziam bloqueio de estradas.

“Vivo no século XXI. Meu 
farol que eu uso para me con-
duzir é muito mais potente que 
o retrovisor. Não vejo nenhum 
militar, não vejo Forças Arma-
das pensando nisso. Não co-
nheço, absolutamente”, disse 
o ministro ao ser questionado 
sobre manifestações a favor da 
intervenção militar no país. E 
completou “Eu vivo no século 
XXI, quero construir um país, 
como todos militares queremos 
construir”.

A reunião do Grupo de 
Acompanhamento da Norma-
lização do Abastecimento teve 

Ministro-chefe do Gabinete de 

Segurança, Sérgio Etchegoyen.

O governador de São Paulo, 
Márcio França, afi rmou ontem 
(29) que as refi narias de pe-
tróleo do estado estão desblo-
queadas (Capuava, Presidente 
Bernardes, Paulínia e Henrique 
Lage). E o abastecimento está 
em processo de normalização, 
assegurando combustível nos 
postos de gasolina. “Já esta-
mos caminhando em direção à 
volta da normalidade em São 
Paulo”, avaliou o governador, 
após o quarto dia de reuniões 
com os representantes dos 
caminhoneiros.

Na reunião de ontem, no 
Palácio Bandeirantes, o go-
vernador ouviu uma série de 
reivindicações dos líderes dos 
caminhoneiros. A categoria 
pede a inclusão dos caminhões 

que transportam combustível 
na lista daqueles que têm livre 
circulação na capital paulista 
(produtos perigosos). O apelo 
foi transmitido ao prefeito de 
São Paulo, Bruno Covas. Se-
gundo França, o prefeito deve 
editar o decreto sobre tema.

Os caminhoneiros pediram 
ainda que sejam anistiadas as 
multas e a pontuação, aplica-
das pelas polícias rodoviárias 
estaduais e federal à categoria 
durante a paralisação. A ca-
tegoria fez um acordo com o 
governo do estado para validar 
a isenção – nas rodovias esta-
duais, federais e municipais – 
do pedágio cobrado pelo eixo 
suspenso. A medida também foi 
defi nida entre as autorizadas 
pelo governo federal (ABr).

Governador de São Paulo, Márcio França.

STF condena o 
deputado Nelson 
Meurer por corrupção

Por unanimidade, a Segunda 
Turma do STF condenou ontem 
(29) o deputado federal Nelson 
Meurer (PP-PR) a 13 anos e nove 
meses de prisão, pelos crimes de 
corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, em regime fechado. 
Apesar da decisão, o deputado 
poderá recorrer em liberdade. 
Meurer é o primeiro condenado 
pelo STF na Operação Lava Jato 
após a chegada dos primeiros 
inquéritos, em 2015.

Segundo a acusação, o depu-
tado Nelson Meurer recebeu R$ 
4 milhões em vantagens inde-
vidas oriundas da Petrobras. 
O fi lho do deputado Nelson 
Meurer Júnior também foi 
condenado, mas a uma pena 
menor, 4 anos e 9 meses de 
prisão em regime aberto.

Para a Procuradoria-Geral da 
República (PGR), o dinheiro 
teve origem em contratos da 
Petrobras e consistia em re-
passes por empresas fi ctícias 
operadas pelo doleiro Alberto 
Youssef (ABr).

A
nd

ré
 C

oe
lh

o/
A

g.
O

 G
lo

bo

A
nt

on
io

 C
ru

z/
A

B
r

Ciete Silvério/Gov.SP

Marcos Oliveira/Ag.Senado

Parente: política de preços 
da Petrobras será mantida

negociações com os caminho-
neiros em paralisação e disse 
que, naquele momento, a em-
presa precisava ter coragem. 
“Tivemos a responsabilidade 
e a coragem de fazer reco-
nhecendo o momento em que 
estávamos vivendo”, indicou.

Parente comentou ainda a 
greve de 72 horas que os petro-
leiros estão prometendo para 
começar hoje (30), e disse que 
a empresa confi a que os empre-
gados entendam o momento 
atual. “Desejamos de fato que 
possamos passar por isso sem 
maiores consequência para a 
nossa empresa”. Ele mais uma 
vez fez a comparação da situ-
ação da Petrobras em tempos 
atuais com o que atravessava 
há alguns anos e apontou a 
redução do endividamento, 
atração de parceiros fortes. 
O executivo ressaltou ainda a 
redução de custos da empresa 
(ABr).

poderia dar mais detalhes, mas 
reafi rmou que os conceitos da 
política de preços da empresa 
serão respeitados.

Segundo Parente, a proposta 
apresentada pela empresa na 
semana passada, de reduzir 
em 10% o preço do diesel por 
15 dias, abriu caminho para as 

Abastecimento no estado 
caminha para normalidade

São Paulo - O presidente do 
BNDES, Dyogo Oliveira, avaliou 
ontem (29), que o problema do 
setor de transporte de cargas 
no Brasil não deriva dos fi nan-
ciamentos de caminhões, dados 
pela instituição a taxas subsi-
diadas no passado, mas sim do 
baixo crescimento econômico 
do País. “Temos que fi nanciar o 
caminhão que transporta o PIB 
do País. Não temos caminhões 
demais, temos PIB de menos”, 
disse ao responder a uma per-
gunta acerca dos juros baixos 
cobrados durante o governo 
petista em fi nanciamentos a 
veículos de carga. 

Oliveira observou que, no pe-
ríodo em que vigorou a política 
de juros subsidiados pelo Te-
souro, o PIB do Brasil crescia a 
um ritmo de 5% a 7% ao ano. “O 
que se pode questionar é se es-
ses subsídios eram grandes ou 
não”, disse. Lembrou, porém, 
que o governo Temer extinguiu 
o Programa de Sustentação 
do Investimento, que trazia a 
subvenção nos empréstimos do 
BNDES, e aproximou os juros 
do banco às taxas do mercado 
com a substituição da TJLP.

A atual greve dos caminho-
neiros, comentou o presidente 
do BNDES, não é a primeira 
paralisação de uma categoria 
no País e o Brasil não é o pri-

Presidente do BNDES,

Dyogo Oliveira.
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'Não temos caminhões 
demais; temos PIB de menos'

meiro a enfrentar essa situação. 
“São questões momentâneas 
que estão sendo tratadas de 
modo diligente pelo governo”, 
afi rmou em entrevista à im-
prensa durante o Fórum de 
Investimentos Brasil 2018. 

Ele ressaltou ainda que o 
País se destaca perante os 
investidores por conta do seu 
tamanho, democracia, coesão 
social e outras qualidades que 
fi zeram, por exemplo, que US$ 
80 bilhões fossem colocadas no 
Brasil no ano passado. “Não po-
demos imaginar que esse tipo de 
investidor e que suas decisões 
sejam infl uenciadas por ques-
tões cotidianas que fazem parte 
de um país democrático” (AE).

Etchegoyen: intervenção 
militar é assunto do passado

a participação de ministros de 
diferente áreas para discutir 
a situação do país após as 
negociações para encerrar o 
protesto dos caminhoneiros 
pela alta dos combustíveis. Se-
gundo Etchegoyen, a avaliação 
é que o problema é menos os 
caminhoneiros e mais a ação de 
“oportunistas” que atrapalham 
a retomada da normalidade 
(ABr).

São Paulo - O pré-candidato 
do PDT ao Palácio do Planalto, 
Ciro Gomes, retomou as críticas 
ao governo Temer por causa 
da crise dos combustíveis, mas 
disse não acreditar que haja 
terreno para uma mobilização 
capaz de pôr fi m prematuro ao 
mandato do emedebista.

“Só se ele renunciar. Não tem 
outra saída”, afi rmou, ao ser pro-
vocado por jornalistas. Segundo 
ele, Temer nunca teve condições 
de governar, mas o Congresso 
perdeu a oportunidade de 
afastá-lo quando enterrou duas 
denúncias de corrupção contra 
ele. De acordo com o ex-ministro, 
o País deve agora “apostar todas 
as fi chas na eleição”.

Ciro considerou legítima a 
manutenção das paralisações 

pelo País, mesmo após o go-
verno ter feito concessões 
para obter um acordo com os 
caminhoneiros. “A greve é até 
mais legítima depois do acordo 
do que antes”, emendou. “Ago-
ra trata-se de uma greve de 
gente trabalhadora, sofrida, de 
verdade. Não de um locaute de 
empresários aproveitadores”.

Ciro só subiu o tom contra o 
governo ao fi m da palestra que 
fez em evento das Eurocâmaras 
e do Club Transatlântico, na 
capital paulista. Ele afi rmou 
que o governo cedeu a pres-
sões populistas na formação da 
política de preços da Petrobras 
e, assim, deu origem ao cenário 
que se vê hoje no País. “Tudo 
isso estava dado que iria acon-
tecer”, afi rmou (AE). 

Ciro só vê risco de saída de 
Temer se ele renunciar

Candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes.

Marcxelo Chello/CJPress/Estadão Conteúdo
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OPINIÃO

Advogado confeiteiro

Estamos vivenciando 

uma semana histórica 

no Brasil, na qual o país 

literalmente parou em 

razão do protesto dos 

caminhoneiros 

Pudemos confi rmar que, 
infelizmente, é verdade 
o ditado popular que diz 

que “sem os caminhoneiros 
o Brasil para!”. Um país de 
dimensões continentais como 
o nosso deveria ter uma malha 
ferroviária condizente com o 
seu tamanho para impedir ou 
ao menos remediar a situação, 
mas esse tema eu deixo para 
a análise dos especialistas em 
transportes.

O que realmente chama a 
atenção no imbróglio é a ina-
bilidade do governo federal, 
capitaneado pelo Presidente 
da República, em conduzir as 
negociações com os caminho-
neiros de forma apropriada. 
Foi no mínimo constrangedor 
o episódio em que Michel Te-
mer vai a imprensa comunicar 
que chegou a um acordo com 
os caminhoneiros e, minutos 
depois, os representantes da 
classe desmentem o pretenso 
acordo pelas redes sociais. 

Obviamente, após o ocorri-
do, a posição dos caminhonei-
ros fi cou mais fortalecida e o 
governo federal teve de fazer 
uma série de concessões em 
busca do acordo. Essa breve 
introdução nos leva ao tema 
central desse texto, a capa-
cidade de negociar dos ad-
vogados. Como todos sabem, 
o Presidente da República é 
bacharel em Direito, formado 
em uma das mais prestigiadas 
universidades do Brasil. 

Ocorre que as escolas de Di-
reito brasileiras, ao menos nos 
cursos de graduação, dedicam 
centenas de horas ao ensino de 
práticas utilizadas em litígios 
e simplesmente não abordam 
a matéria negociação em suas 
grades curriculares. Em prati-
camente todas as escolas são 
realizados júris simulados, 
nos quais os graduandos têm 
a oportunidade de exercitar a 
sua capacidade de argumenta-
ção e convencimento perante 
um júri, mas não há qualquer 
tipo de exercício voltado ao 
desenvolvimento de habilida-
des utilizadas na construção 
do consenso.

Naturalmente, após conclu-
ídos os cinco anos do curso 
de Direito, o DNA litigante 
está devidamente enraizado 
no modo de agir dos futuros 
advogados, sendo necessários 
posteriormente anos de atua-
ção profi ssional para que esse 
“mindset” seja alterado, em 
alguns casos acompanhado de 
formação em cursos especia-
lizados de negociação e horas 
de leitura sobre o tema.

Por uma questão de forma-
ção, mas também cultural, 
muitos advogados brasileiros 
perdem oportunidades de 
criar excelentes acordos para 
os seus clientes, exatamente 
por não saberem explorar de 
forma apropriada todas as 
possíveis alternativas que se 
apresentam na mesa de ne-
gociação. A queda-de-braço 
para fazer prevalecer posições 
acaba, com certa frequência, 
relegando ao segundo plano 
a discussão (e satisfação) de 
interesses. 

A vontade de levar a maior 
fatia do bolo faz com que sejam 
desperdiçadas formas de faze-

-lo crescer antes da divisão, o 
que somente ocorre quando os 
advogados envolvidos na ne-
gociação utilizam o fermento 
do diálogo como ingrediente 
essencial. É preciso quebrar 
o estigma de que revelar inte-
resses é um sinal de fraqueza e 
focar na geração de valor para 
todas as partes envolvidas.

Dividir uma laranja ao meio 
entre duas partes que a plei-
teiam pode até ser a decisão 
mais justa em algumas situa-
ções, mas, se uma das partes 
for um cozinheiro que apenas 
tinha interesse na casca da 
fruta para fazer um tempero, 
certamente, para ele, o melhor 
acordo seria fi car com a casca 
da laranja inteira e dar o restan-
te da fruta para a outra parte, 
que poderia come-la ou fazer 
um suco, por exemplo. 

Essa analogia simples mostra 
como é importante focarmos 
nos interesses ao invés das 
posições, e, tratando-se de 
negociação com a participa-
ção de advogados, é essencial 
que estes tenham claramente 
mapeadas quais são as reais ne-
cessidades de ambos os lados 
da mesa que necessitam ser 
satisfeitas para que o diálogo 
seja efetivamente produtivo 
e voltado para tal fi nalidade.

Se voltarmos ao episódio dos 
caminhoneiros e analisarmos 
o desenrolar das negociações, 
podemos facilmente consta-
tar que o nosso Presidente, 
advogado de formação, focou 
primeiro em fazer prevalecer 
a posição do Governo Federal, 
para somente após dias de 
paralisação começar a se in-
teressar de fato nos interesses 
dos caminhoneiros e pensar 
em medidas para atendê-los. 

O pior é que a falta de ha-
bilidade do time envolvido na 
negociação representando os 
interesses do governo está 
fazendo (além dos diversos 
transtornos à população em 
geral) com que seja desper-
diçada a oportunidade de ne-
gociar com os caminhoneiros 
medidas que poderiam ser de 
interesse de toda a sociedade – 
como o limite de jornada diária 
e curso obrigatório de recicla-
gem periódica (independente 
da pontuação na CNH), dente 
outras medidas que poderiam 
aumentar a segurança em 
nossas estradas.

Ou seja, o acordo está sendo 
construído à base de inúmeras 
concessões custeadas pelos 
bolsos dos contribuintes, en-
quanto o único benefício que 
está sendo assegurado a esses 
é (espera-se) o término da pa-
ralização. Não faltou somente 
gasolina desde o término da 
última semana, mas, principal-
mente, a satisfação mútua de 
interesses na negociação dos 
termos do suposto acordo que 
foi comunicado pelo Presiden-
te da República na noite de 
domingo em cadeia nacional.

Resta torcermos para que 
episódios como esse sirvam 
para conscientizar, não apenas 
as escolas da Direito, mas a 
população brasileira em geral, 
de que a “arte” da negociação 
exige preparo, e que a resolu-
ção de problemas complexos 
exigirá cada vez mais uma pos-
tura colaborativa nas mesas de 
negociação, começando pelos 
advogados. Mais fermento, 
por favor.

(*) - É coordenador da área de 
consultoria corporativa do

Marins Bertoldi Advogados.

Gustavo Pires Ribeiro (*)
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Morre um 
dos últimos 

sobreviventes 
de Auschwitz

Alberto Mieli, um dos últi-
mos sobreviventes italianos 
do campo de concentração 
nazista de Auschwitz, mor-
reu em Roma. Em um livro, 
Mieli, ou, como era conhe-
cido, ‘Zi Pucchio’, relatou: 
“Não há uma hora do dia ou 
da noite em que não passe 
pela minha mente a minha 
vida no campo de concen-
tração e o que meus olhos 
foram forçados a ver. Éramos 
judeus. Essa era nossa única 
culpa”, escreveu Mieli, de 92 
anos, que tinha o número 
180060 marcado no braço. 

Diversos políticos ita-
lianos homenagearam o 
sobrevivente de Auschwitz, 
incluindo a prefeita de 
Roma, Virginia Raggi. “Uma 
das testemunhas mais ativas 
do Holocausto na Itália nos 
deixou. Roma se entristece 
pela família e recorda Alber-
to Mieli, conhecido por todos 
como ‘Zi Pucchio’, capturado 
pelos fascistas e pela polícia 
secreta alemã e deportado 
para Auschwitz-Birkenau”, 
disse. “Mieli partiu, um dos 
últimos sobreviventes do 
inferno de Auschwitz. Eu 
tive o grande privilégio de 
conhecê-lo e de escutar sua 
história. Temos o dever de 
não nos esquecermos dela”, 
escreveu no Twitter Mara 
Carfagna, vice-presidente 
da Câmara dos Deputados e 
fi liada ao Força Itália.

“Mieli era uma testemu-
nha preciosa para tantos 
jovens e estudantes. O grupo 
Força Itália na Câmara dos 
Deputados está próximo à 
família e à comunidade ju-
daica. Devemos preservar a 
memória para que os erros 
do Holocausto não se repi-
tam nunca mais”, escreveu 
Mariastella Gelmini, líder do 
partido na Câmara (ANSA).

 A Anvisa quer criar alertas sobre o alto conteúdo de nutrientes 

críticos à saúde.

O objetivo, segundo a en-
tidade, é facilitar a com-
preensão das principais 

propriedades nutricionais e 
reduzir situações que geram 
engano quanto à composição 
dos alimentos.

Na semana passada, a di-
retoria colegiada da agência 
aprovou relatório preliminar 
que investiga alternativas 
apresentadas por entidades e 
experiências internacionais de 
rotulagem. A Anvisa quer criar 
alertas sobre o alto conteúdo 
de nutrientes críticos à saúde, 
facilitar a comparação entre 
alimentos e aprimorar a pre-
cisão dos valores nutricionais 
declarados pela indústria.

O relatório aprovado pode 
ser acessado na aba Tomada 
Pública de Subsídios, disponí-
vel no site da Anvisa. As con-
tribuições devem ser enviadas 
via formulário de participação, 
que possui quatro seções: 
percepção da sociedade (duas 

Peixes nadam ao lado de garrafa plástica.

Os Estados-membros da 
União Europeia deverão reco-
lher 90% das garrafas plásticas 
de bebidas até 2025, anunciou 
a Comissão Europeia na última 
segunda-feira (28). Essa é mais 
uma medida para reduzir o uso 
de plástico no bloco, que produz 
25 milhões de toneladas de resí-
duos desse tipo de material por 
ano, sendo que 85% desse lixo 
acaba poluindo praias e mares.

Além das garrafas, a Comissão 
Europeia anunciou outras ações 
ambiciosas, como a proibição 
à venda de pratos, canudos, 
misturadores de bebidas e 
cotonetes de plástico - todos 
os produtos citados podem ser 
fabricados com outro material 
que não seja tão prejudicial ao 
meio ambiente. No caso de reci-
pientes de alimentos e copos, os 
Estados-membros deverão fi xar 
objetivos nacionais de redução.

Descoberta tem sido chamada de ‘o drama do último fugitivo’.

Pesquisadores do sítio ar-
queológico de Pompeia, na 
Itália, anunciaram mais uma 
descoberta durante escava-
ções na cidade destruída pelo 
vulcão Vesúvio no ano de 79. 
Trata-se do esqueleto de uma 
pessoa morta pelo vulcão, a 
qual tem sido chamada de 
“o último fugitivo”. A ossada 
indica que a vítima era um 
homem de 35 anos que não 
conseguiu fugir das cinzas, 
sendo atingido por uma colu-
na de 300 quilos de fumaça, 
pedras e cinzas. 

Os ossos da perna apresen-
tam indícios de uma doença 
que poderia ter impedido 
a pessoa, que mancava, de 
fugir a tempo de se salvar. 
A descoberta, de acordo 
com o diretor-geral do Par-
que Arqueológico, Massimo 
Osanna, é algo “dramático” 
e, ao mesmo tempo, “excep-
cional”, pois mostra que a 
pessoa morreu encarando 
o desastre da erupção do 
Vesúvio. O esqueleto foi 
encontrado em uma região 
onde estão sendo feitas novas 
escavações e é chamada de 
“Regio V”, entre a zona de “Il 
Vicolo dei Balconi”, também 
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Anvisa abre discussão sobre 
rotulagem de alimentos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está recebendo contribuições para melhorar a 
informação nutricional encontrada nos rótulos de alimentos

perguntas); análise do impacto 
regulatório (nove perguntas); 
design gráfi co e comunicação 
(dez perguntas); e prazo de 
adequação (uma pergunta).

A proposta da agência regu-
ladora é coletar, até julho, mais 
subsídios e informações para 
estudo e também avaliar os 
impactos das soluções possíveis 
antes que o texto da norma 
seja apresentado em consulta 
pública. A Anvisa defende as 
mudanças como necessárias e 
diz que o modelo atual difi culta 
o uso da rotulagem nutricional 
pelos consumidores por pro-
blemas de identifi cação visual, 
pelo baixo nível de educação e 
de conhecimento nutricional.

“Também há confusão sobre 
a qualidade dos ingredientes e 
problemas de veracidade das 
informações, além do uso de 
termos técnicos e matemáticos, 
entre diversos outros motivos”, 
informou a entidade, por meio 
de nota (ABr).

Pompeia encontra novo esqueleto 
de vítima do vulcão Vesúvio

recém-descoberta, e a “Nozze 
d’Argento”. 

“É possível fazer algumas 
conclusões das análises do 
esqueleto. Deu para entender 
o quão dramático devem ter 
sido os últimos instantes deste 
homem, que se viu ao centro 
de uma nuvem piroclástica. Na 
prática, uma avalanche de fogo 
que carregava detritos, pedaços 
de ferro, galhos e restos de pa-
vimentos”, disse o especialista. 
“Com certeza, o homem não 
conseguiu fugir. A sua tíbia, dois 
mil anos depois, ainda há sinais 
de uma brava infecção óssea, 

talvez uma periostite ou uma 
osteomielite, que, provavel-
mente, causava dor e impediu 
que a vítima fugisse”, relatou a 
antropóloga Valeria Amoretti.

A cidade de Pompeia, hoje 
zona de um Parque Arqueoló-
gico, fi ca a 22 km de Nápoles, 
no sul da Itália, e conserva 
destroços de um antigo vi-
larejo do Império Romano 
destruído por um terremoto 
e pela erupção do Vesúvio. 
O local se manteve oculto, 
sepultado por cinzas, por 1600 
anos, até ser reencontrado por 
acaso em 1748 (ANSA).

UE apresenta plano para reduzir 
uso de plástico

Além disso, os países deverão 
promover campanhas de sensi-
bilização dos cidadãos, para que 
eles entendam os motivos por 
trás dessas medidas. Os itens 
que não podem ser feitos com 
material alternativo deverão 

apresentar uma etiqueta que 
indique ao consumidor que o 
produto pode ser prejudicial 
à natureza. O projeto agora 
deverá ser aprovado pelo Parla-
mento e pelo Conselho Europeu 
(ANSA).

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) 
divulgou nota em que alerta para a redução dos 
estoques devido aos protestos dos caminhoneiros. 
Segundo a entidade, os estoques de produtos não 
perecíveis, que tem duração média de 15 dias, já estão 
pela metade. A Abras acrescenta que, mesmo após o 
movimento de caminhoneiros vir a se encerrado, serão 
necessários de cinco a dez dias para que o abasteci-

mento dos supermercados voltem a se normalizar.
Diante desse cenário, a associação que representa os 

supermercados do país alerta que “medidas urgentes 
precisam ser tomadas”, para garantir a qualidade no 
abastecimento da população. “O setor tem sofrido mais 
com a falta de abastecimento de produtos perecíveis, 
prejudicando as seções de hortifrúti, açougue e lati-
cínios e derivados”, informa a nota (ABr).

Estoques dos supermercados estão pela metade



A revolução
da mulher continua

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e
Leilõesneste jornal, consulte sua agência de

confi ança, ou ligue para T : 3043-4171
        3106-4171www.netjen.com.br

Página 3

www.netjen.com.brEconomia
São Paulo, quarta-feira, 30 de maio de 2018

A - Câncer Infantojuvenil
O Instituto Ronald McDonald realiza, no próximo dia 6, o simpósio “Dialo-
gando pela cura do câncer infantojuvenil”. O evento terá a divulgação de 
dados relevantes sobre o cenário da oncologia pediátrica no Brasil, além 
de possibilitar o acesso aos maiores especialistas da área, que formam o 
conselho científi co do Instituto. O simpósio acontece no São Paulo Center, 
no Jardim Everest, das 9h às 16h. Apresentação de cases de instituições 
que estão alinhadas à política nacional de prevenção e controle do câncer. 
Os participantes também poderão interagir por meio de um quizz sobre 
o cenário do câncer infantojuvenil no Brasil e pelo contato com uma das 
práticas integrativas de saúde, as constelações sistêmicas, agora contem-
pladas pelo SUS. Saiba mais em: (www.institutoronald.org.br).

B - Saúde Humana
O programa Biostartup Lab está promovendo o empreendedorismo voltado a 
projetos na área de saúde humana. Fruto de uma parceria entre Biominas Brasil 
e Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, a inciativa consiste em 
palestras, treinamentos e exercícios práticos com clientes em potencial para a 
aceleração de negócios entre equipes que tenham ideias, projetos, pesquisas, 
tecnologias e startups de saúde. As inscrições estão abertas até o próximo dia 
10, e não há limitações acerca da região de origem da equipe; são permitidos 
times de qualquer estado brasileiro ou país. Também são aceitas inscrições 
de projetos em diferentes fases, desde os mais incipientes até os que já estão 
prontos para serem lançados. Mais detalhes (www.biostartuplab.org.br).

C - Processo Seletivo 
A Universidade Cruzeiro do Sul abre inscrições para o Processo Seletivo 
para quem pretende estudar no segundo semestre. A Prova Tradicional 
acontece no dia 10 de junho e as inscrições podem ser feitas até o dia 
6. Há vagas para cursos ofertados nos períodos manhã, tarde e noite, 
como o curso de Odontologia realizado no período noturno no Campus 
Liberdade, e o curso de Fisioterapia ofertado no período da tarde no 
Campus São Miguel. O novo Campus Paulista oferece cursos no período da 
manhã e da noite, com a possibilidade de inscrição em qualquer campus 
da Universidade Cruzeiro do Sul. Os que atingirem a pontuação mínima 
de 75% na prova poderão obter bolsa de estudo de 100% durante todo 
o curso. Inscrições em (www.cruzeirodosul.edu.br/vestibular).

D - Alimentos e Bebidas
No próximo dia 4 (segunda-feaira), 26 importantes empresas argentinas 

do setor de alimentos e bebidas se reunirão no Hotel NH The Five (Curi-
tiba). O Encontro tem como proposta a ampliação da importante rede 
de negócios já existente entre a Argentina e o Estado do Paraná, cujo 
intercâmbio supera os três bilhões de dólares ao ano e é promovido pela 
Câmara de Comércio, Indústria e Serviços Brasil Argentina/Paraná e tem 
apoio do escritório Küster Marchado Advogados Associados. Todas as 
empresas participantes contam com experiência em comércio exterior, 
90% delas já exportam para o Brasil e para os mercados mais exigentes 
do mundo. A participação dos empresários brasileiros é gratuita. Mais 
informações tel. (41) 3222-0799 ou (ccuri@mrecic.gov.ar). 

E - Leilão de Bicicletas 
O Superbid está promovendo a venda de diversas bicicletas sem uso da 
Caloi, uma das maiores montadoras do Brasil. Os bens estão localizados 
em Atibaia, podem ser arrematados no dia 4 (segunda-feira). O leilão 
conta com diferentes modelos sem uso da marca, com lances iniciais a 
partir de R$1.300. É o caso de um lote com 10 bicicletas da linha Caloi 
Ceci, nas cores rosa e branco. O segundo item com lance inicial de maior 
economia é um lote com 15 bicicletas diversas, incluindo os modelos 
Caloi 300, Schwinn, e R16 Team, pelo valor inicial de R$7.300 mil. O 
destaque é um lote de 17 unidades com modelos de Caloi 300, Elite e 
Schwinn, pelo lance inicial de R$11.400 mil. Ainda entre os itens mais 
visitados do site, estão 20 bicicletas dos modelos Andes e Explorer com 
valor inicial de R$11.613,00. O acesso à relação de produtos e a oferta 
dos lances, podem feitos pelo site (https://www.superbid.net).

F - Ômega-3 Nanoencapsulado 
A empresa Funcional Mikron, de Valinhos, desenvolveu um processo 
de produção de ômega-3 para compor cápsulas e ingredientes para a 
indústria alimentícia. O ômega-3 é uma gordura poli-insaturada en-
contrada em peixes e crustáceos e consumida como um suplemento 
alimentar para combater altos índices de triglicérides e colesterol ou 
mesmo para evitar as demências senis. Utilizando nanotecnologia, uma 
área em que os produtos são elaborados em medidas equivalentes a um 
milímetro dividido por um milhão, a empresa conseguiu desenvolver um 
composto contendo fi toesteróis, substância produzida com óleos vegetais 
que também contribui para combater o colesterol alto. Com o ômega-3 
nanoencapsulado com o fi toesterol, a absorção do produto no organismo 
é mais efi ciente e apresenta melhores resultados para a saúde humana, 
segundo a empresa. Outras informações: (www.funcionalmikron.com.br). 

G - Encontro de Anunciantes 
Um dos principais eventos do calendário da Associação Brasileira de 
Anunciantes, e do setor de Comunicação e Marketing, o Encontro Nacional 
de Anunciantes, traz debates e palestras com a participação de grandes 
profi ssionais do mercado anunciante, sobre o futuro do marketing diante 
de tantas transformações. Acontece no dia 7 de junho, no Unibes Cultural, 
e propõe alternativas para otimizar o ROI de cada investimento realizado, 
em um cenário muitas vezes indefi nido. Aborda ainda, a proliferação de 
canais por meio de novas plataformas tecnológicas, as ameaças à segurança 
das marcas, a adaptação às exigências e ao estilo de vida dos consumidores 
hiperconectados, entre outros assuntos. Saiba mais em: (www.aba.com.br).

H - Prontuário Médico
Com investimento de R$ 1,5 milhão, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba 
foram as primeiras cidades do Brasil escolhidas para o lançamento do 
aplicativo Health You, que pretende deixar mais prático e seguro o atendi-
mento médico. Desenvolvido em Curitiba, em parceria com uma empresa 
indiana de tecnologia, o aplicativo vai permitir acesso na ponta dos dedos 
aos registros de saúde, históricos médicos, exames laboratoriais, relatórios 
e condições gerais, bem como agendar consultas. A ideia é empoderar as 
pessoas ao permitir que elas tenham acesso aos seus registros de saúde 
para que seu atendimento seja mais justo e qualifi cado. O lançamento ofi cial 
aconteceu no dia 21 de maio. Mais informações: (www.healthyou.com.br).

I - Educação Corporativa
A Alelo, bandeira especializada em benefícios, incentivos e gestão de despesas 
corporativas, fecha parceria exclusiva no mercado com a Saint Paul Escola 
de Negócios ao ofertar o LIT, plataforma pioneira de educação corporativa 
que oferece uma experiência digital completa, incluindo personalização 
da aprendizagem com inteligência artifi cial, aulas em vídeo, participação 
em fóruns, rede social e uma biblioteca com mais de oito mil livros. O app 
será oferecido como serviço de valor agregado para as empresas clientes 
da companhia com o intuito de apoiar o desenvolvimento profi ssional de 
seus colaboradores. O aluno tem à disposição oconteúdo completo de 10 
MBAs, 1,5 mil exercícios e estudos de caso e uma biblioteca digital com oito 
mil livros. Saiba mais em: (https://www.alelo.com.br/empresas).   

J - Ciência do Metano
Estão abertas as inscrições para a Escola São Paulo de Ciência Avançada do 
Metano, que será realizada de 16 a 26 de outubro, em Ilhabela. O evento, 
coordenado pelo Instituto Oceanográfi co da USP, tem 80 vagas para alunos 
de pós-graduação e jovens pesquisadores, sendo 40 para brasileiros e 40 
para estrangeiros. Vai tratar de descobertas recentes sobre a origem e a 
biogeoquímica do metano, a oxidação anaeróbia do gás e sua produção em 
ambientes terrestres e marinhos. O metano, potente gás do efeito estufa, 
é encontrado, inclusive, em ambientes extremos. Os alunos debaterão a 
aplicação desse conhecimento para a produção de bioenergia, gerencia-
mento de reservatórios de hidrelétricas, aterros sanitários e agricultura. 
Inscrições e mais informações: (http://spsasmethane.com).
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Mudanças estruturais 

na sociedade não 

ocorrem de forma 

abrupta e repentina

Ao contrário, resultam 
de uma sucessão de 
eventos entrelaçados 

durante longos períodos, num 
processo lento e paciente. 
Parte disso se evidencia ao 
ser analisada a situação das 
mulheres no Brasil. Um século 
atrás, viviam em condições 
inimagináveis para a geração 
atual: não tinham acesso ao 
estudo, ao trabalho, ao voto, 
enfi m, à cidadania.

À medida que as conquistas 
vieram, a mulher abriu novos 
horizontes de conhecimento 
e de percepção da realidade. 
Criou consciência acerca do 
mundo em que vivia e do papel 
que nele representava. Passou 
a questionar intimamente os 
padrões que regulavam as re-
lações a que estava submetida 
-  doutoras, pesquisadoras, 
cientistas, escritoras, artistas 
passaram a se multiplicar ano 
após ano simbolizando a evo-
lução da condição feminina.

Americanas e europeias ga-
nharam o direto de votar no fi m 
do século 19. Por aqui, a possibi-
lidade de votar e ser votada foi 
conquistada após a Revolução 
de 1930. Em 1933, São Paulo 
elegia a primeira deputada fede-
ral, Carlota Pereira de Queiroz. 
Desde então, sucederam-se 
vitórias eleitorais femininas em 
todo o País para cargos cada vez 
mais importantes. 

Ainda assim, o espaço des-
tinado à mulher na política 
contém largas brechas a serem 
fechadas. Partidos geralmente 
não têm políticas para parti-
cipação feminina no processo 
eleitoral, sem estímulo sequer 
para preencher a cota de 30 por 
cento de candidaturas reserva-
dos às mulheres no Legislativo 
– e normalmente deixam de 
cumprir essa obrigação formal.

Se questões como estudar, 
votar, trabalhar resolveram-
-se progressivamente com o 
passar dos anos, muito mais 
tarde buscou-se uma solução 
para um antigo problema, cuja 
existência constitui ainda hoje 
um desafi o às autoridades poli-
ciais e judiciais: a vergonhosa e 
intolerável violência doméstica 
contra a mulher. O Brasil é o 
quinto país mais violento para 
mulheres em um ranking de 
83 nações que usa dados da 
OMS (Organização Mundial de 
Saúde). O país aprovou, então, 
a Lei Maria da Penha, que 
combate a violência praticada 

contra a mulher.
A realidade ainda vista nos 

obriga a expandir a campanha 
pela necessidade de afi rmação da 
mulher na sociedade brasileira, a 
fi m de que a condição feminina 
se insira de maneira defi nitiva 
na moldura da igualdade. A lista 
de discriminação é extensa: as 
mulheres precisam provar por 
mais tempo sua capacidade, 
são mais cobradas, encontram 
mais difi culdades de ingressar na 
política, entre outros obstáculos. 
Mas já são responsáveis por 30% 
dos lares brasileiros.

O fato é que, hoje, as mu-
lheres constituem a maioria 
de nossa população, somando 
cerca de 52%, e um eleitorado 
maior que os homens. Infeliz-
mente, o preconceito ainda é 
bastante forte, o que exige de 
todos a determinação de fazer 
valer seus direitos em todos 
os ambientes, no trabalho, 
na política, na administração 
pública. No pleito presidencial 
de 2014, as mulheres eleitoras 
somaram 77,5 milhões con-
tra 68,2 milhões de homens. 
Registre-se, ainda, que o gênero 
feminino também aumenta sua 
participação na política – 6.572 
candidatas em 2014 contra 
5.056 em 2010. Ocorre que 
esse é ainda um índice muito 
abaixo dos 30% estipulados 
pela legislação.

Os dados tampouco são 
melhores no universo em-
presarial. Com 16 milhões de 
empresas, as mulheres não 
possuem cargos de liderança 
em mais da metade, o que co-
loca o Brasil em terceiro lugar 
entre as Nações que menos 
promovem empregadas para 
cargos mais altos. Inclusive, a 
presença feminina em cargos 
mais elevados vem diminuindo. 
Em 2012, 26% das empresas 
não tinham funcionárias em 
posições de comando, taxa que 
aumenta para 33% em 2013 e 
47% em 2014. 

Ademais, há índices interna-
cionais preocupantes. Como 
atesta um estudo do Credit 
Suisse Research Institute: as 
mulheres ocupam, em média, 
13% dos altos cargos geren-
ciais, sendo o maior índice da 
América do Norte, com 15%. 
Essa radiografi a emerge no 
momento em que as mulheres 
apresentam boa performance 
em muitos e complexos setores 
da educação e do trabalho.

Norberto Bobbio dizia: “a 
revolução da mulher foi a 
mais importante revolução do 
século 20”. Mas ainda não se 
completou.

 
(*) - É presidente da OAB SP.

Marcos da Costa (*)

Custo de vida aumentou 
0,17% em abril

O custo de vida para as famí-
lias da região metropolitana de 
São Paulo registrou elevação de 
0,17%, em abril, após se manter 
estável em março, quando teve 
variação mensal de -0,01%. No 
mês de abril do ano passado, o 
indicador havia crescido 0,24%. 
Os dados são da pesquisa  rea-
lizada mensalmente pela Feco-
mercioSP.

No acumulado dos últimos 12 
meses, o houve registro de alta 
de 3,42%, abaixo do apurado no 
mesmo período de 2017, quando 
o crescimento foi de 4,24%. Os 
grupos de saúde (1,22%) e ves-
tuário (1,24%) foram os que mais 
infl uenciaram na altaa. Segundo 
a FecomercioSP, em abril, o seg-
mento de saúde teve aumento 
em virtude do reajuste anual da 
categoria, que entrou em vigor 
em 31 de março. Prova disso é 
que os produtos farmacêuticos 
descreveram elevação de 2,37% 
no mês, enquanto os serviços de 
saúde acusaram alta de 0,82%.

O setor de vestuário foi impac-
tado sazonalmente, em decorrên-
cia da entrada da coleção outono/
inverno, normalmente dotada 
de maior valor agregado e com 
preços superiores aos itens de 
verão. Em contrapartida, as ati-
vidades de alimentação e bebidas 
(-0,28%), habitação (-0,21%), 
artigos do lar (-0,20%) e despesas 
pessoais (-0,05%) apresentaram 
as maiores quedas no mês (AI/
FecomercioSP).

Com a greve, cerca de 52,17% dos lojistas tiveram problemas 

com o abastecimento do varejo.

Uma pesquisa realizada pela 
Federação das Câmeras de 
Dirigentes Lojistas do Estado 
de São Paulo aponta que, para 
84,78% dos lojistas do estado, 
a greve dos caminhoneiros 
infl uenciou diretamente no 
movimento do comércio. 
Segundo o levantamento, em 
comparação com o mês passa-
do, 35,16% aponta que houve 
queda de 40% no movimento 
do comércio. Para 27,47%, 
a queda foi de mais de 10%. 
Apenas 14,29% diz que não 
sentiu impacto da greve. 

“A diminuição do transporte 
público e a falta de gasolina 
trazem grandes impactos para 
as vendas do comércio, uma 
vez que a mobilidade afeta o 
acesso ao varejo. Em situações 
como esta, as pessoas tendem 
a economizar e priorizar o 
essencial, como alimenta-
ção”, afi rma o presidente da 
Federação, Mauricio Stainoff. 
Embora ainda não se tenha 
um número exato sobre o 

Na comparação com abril de 2017 houve uma queda de 4,5% na 

massa de desempregados.

O contingente de desem-
pregados, isto é, pessoas 
que procuram emprego 

e não conseguem, chegou a 13,4 
milhões no trimestre encerrado 
em abril deste ano. Isto repre-
senta um aumento de 5,7% em 
relação aos 12,7 milhões de 
desocupados registrados no 
trimestre encerrado em janeiro. 
Na comparação com abril de 
2017, no entanto, houve uma 
queda de 4,5% na massa de 
desempregados, já que naquele 
período havia 14 milhões de 
desocupados no país.

A população ocupada chegou 
a 90,7 milhões no trimestre 
encerrado em abril deste ano, 
1,1% menor do que no trimes-
tre encerrado em janeiro (91,7 
milhões), mas 1,7% acima do 
trimestre encerrado em abril 
do ano passado (89,2 milhões). 
O número de empregados com 
carteira de trabalho assinada, 
que fi cou em 32,7 milhões, 
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Taxa de desemprego fi ca em 12,9% 
no trimestre encerrado em abril

A taxa de desemprego no Brasil fi cou em 12,9% no trimestre encerrado em abril deste ano. O dado é 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada ontem (29) pelo IBGE, no 
Rio de Janeiro. No trimestre encerrado em janeiro, a taxa havia fi cado em 12,2%. Em abril de 2017, ela 
foi de 13,6%

comparação com abril do ano 
passado. 

Nenhum dos dez grupamen-
tos de atividades pesquisadas 
teve aumento na população 
ocupada de janeiro para abril. 
Foram observadas quedas 
nos segmentos da Construção 
(-2,7%), Serviços Domésticos 
(-2,7%) e Comércio (-2,5%). 
Os demais setores ficaram 
estáveis.

Na comparação com abril do 
ano passado, houve geração de 
postos de trabalho apenas nos 
segmentos de Outros Serviços 
(9,1%) e Administração Pública 
(3,8%). O rendimento médio 
real habitual fi cou em R$ 2.182 
no trimestre encerrado em 
abril deste ano, relativamente 
estável em relação a janeiro 
deste ano e a abril do ano pas-
sado. A massa de rendimento 
real habitual (R$ 193 bilhões) 
também fi cou estável em ambas 
comparações temporais (ABr).

apresentou queda de 1,7% 
em ambas comparações tem-
porais. Já os trabalhadores 
sem carteira (10,9 milhões de 
pessoas) mantiveram-se está-
veis em relação a janeiro, mas 
cresceram 6,3% em relação a 

abril do ano passado.
Os trabalhadores por conta 

própria (23 milhões de pessoas) 
também mostraram o mesmo 
comportamento: permane-
ceram estáveis em relação a 
janeiro e cresceram 3,4% na 

Para maioria dos lojistas, greve
dos caminhoneiros trouxe prejuízo

prejuízo, cerca de 52,17% dos 
lojistas tiveram problemas com 
o abastecimento do varejo. 

Segundo Stainoff, os lojistas 
estão tentando negociar os 
preços com seus fornecedores, 
de modo que não ocorram au-
mentos ou que o impacto dos 
possíveis aumentos não preju-
dique ainda mais a população.

Ainda segundo a pesquisa, 
apenas 31,42% afirma ter 
tido problemas de faltas de 
funcionários durante este 
período. Destes, 97,72% irão 
compensar o dia de trabalho. 
A pesquisa ouviu cerca de 200 
representantes de CDLs (Câ-
maras de Dirigentes Lojistas) 
do Estado. 
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Foro privilegiado, 
corruptos e corruptores

Abordo dois temas 

correlatos, o alcance 

do foro privilegiado e a 

‘indústria’ da corrupção 

instalada e arraigada 

no país, com nefastos 

efeitos na política e na 

administração pública

A correlação está justa-
mente no fato de que 
a busca pela proteção 

concedida pelo foro liga-se 
basicamente a envolvidos em 
corrupção, raramente a delito 
político ou administrativo, 
escopo do foro por prerro-
gativa de função. Corrupção 
é crime comum, matéria do 
Direito Penal, não do Direito 
Administrativo, ainda que haja 
correlação.

Quanto ao foro privilegiado, 
instituto visto como proteção 
casuística a políticos a agentes 
públicos, o STF acaba de tomar 
decisão restringindo o alcance 
desse benefício. Em resumo, 
exclui senadores e deputados 
federais. Não era bem isso que 
a sociedade almejava, tanto 
que no dia em que a Suprema 
Corte retomou o julgamento da 
questão foi publicada pesquisa 
do Ibope revelando que ‘78% 
dos brasileiros querem o fi m 
do foro privilegiado’.

Entendo que a posição 
tomada, mesmo que não seja 
a ideal, é um passo à frente 
porque coloca o tema no foco 
da discussão e, principalmen-
te, abre a possibilidade de 
votação de projetos apresen-
tados e não prosperados no 
Congresso exatamente pelo 
espírito corporativo. Afi nal, 
seria ingenuidade pensar que 
parlamentares fossem aprovar 
lei acabando com seus pró-
prios privilégios. Agora, já que 
perderam o benefício, nada 
mais há porque lutar e podem 
rever a questão, ampliando 
seu alcance, como a proposta 
apresentada pelo senador 
paranaense Álvaro Dias, apro-
vada no Senado e ‘engavetada’ 
na Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara.

Corruptos e corruptores – 
Por mais irônico que pareça, 
a corrupção é assemelhada 
ao tráfi co de drogas e idêntica 
também a discussão sobre o 
combate: não havendo uma 
ponta a outra tende a desapa-
recer. Este mal, a corrupção, 
não grassa apenas em nosso 
país, porém, aqui se tornou en-
dêmico e nas últimas décadas 
transformou-se em epidemia a 
ponto de não mais preocupar. 
Corrupção, ou favorecimento 
no âmbito dos governos passou 
a ser visto como mal necessá-
rio. Foi com a Operação Lava 
Jato que os brasileiros tiveram 
consciência do tamanho do 
problema e de sua incrível 
engenhosidade operacional.

Depois disso, o combate 
focou uma parte do problema 
e o ataque se concentrou mais 
no efeito do que na causa; não 
que seja o método errado, 
mas certamente inefi caz para 
debelar ou ao menos reduzir 
o problema. É sabido que não 
existirá o corrupto se inexistir 
o corruptor, é elementar...

Sabidamente, a maior parte 
dos atos de corrupção vem 
das empresas, das grandes e 
organizadas corporações que 
tomaram de assalto o estado 
brasileiro, evidentemente, 
com a conivência e associação 
a maus políticos, desonestos 
gestores públicos e dirigen-
tes de estatais e organismos 
governamentais. Porém, só 
temos, via de regra, foco nos 
corruptos, deixando de lado 
os corruptores – com algumas 
exceções agora na Lava Jato.

Portanto, é sabido que para 
prosperar a corrupção é obri-
gatória a existência dessas 
duas partes, a que corrompe e a 
que se deixa corromper, sendo 
primário o raciocínio de que 
enquanto houver corruptores 

haverá corruptos dispostos 
a delinquir em prejuízo do 
estado minando recursos que 
poderiam estar sendo empre-
gados em favor da população, 
notoriamente carente em as-
sistência governamental.

Um diretor da Petrobras, 
estatal mais prejudicada pelo 
esquema, afi rmou em depoi-
mento à autoridade judicial 
que “Não existe doação de 
campanha. São empréstimos 
a serem cobrados posterior-
mente, com juros altos, dos 
benefi ciários das contribuições 
quando no exercício do cargo.”

Cabe aqui uma indagação 
simples: seria possível a exis-
tência de um corrupto sem a 
parceria com um corruptor? 
A resposta  óbvia é ‘não’ e 
qualquer pessoa de bom 
senso e razoavelmente infor-
mada sabe que a corrupção 
ocorre porque dela participa 
ativamente um interessado 
em obter vantagem ilícita, 
ou eliminando previamente 
eventuais concorrentes numa 
licitação, ou realizando menos 
do que o contratado ou, ainda, 
utilizando material inferior 
para aumento de seus ganhos. 

E não é raro que as pessoas 
mais atentas e informadas 
não tenham qualquer dúvida 
quanto à ação corruptora de 
uma empresa interessada, a 
qual, quando se trata de uma 
grande obra, com frequência é 
uma empresa de grande porte. 
E os agentes dessa corrupção, 
os que, valendo-se de seu 
poder econômico ou de sua 
infl uência política, envolveram 
servidores em práticas de cor-
rupção, esses até agora fi caram 
ocultos e impunes, apesar de 
causarem prejuízos, às vezes 
muito graves, ao interesse 
público.

A razoabilidade nos indica 
que devemos ter agentes pú-
blicos honestos, devemos, da 
mesma forma, termos dirigen-
tes empresariais igualmente 
corretos. Ou seja, espera-se a 
fi scalização das empresas que 
se relacionam com o governo 
na prestação de serviços. Re-
centemente o governo editou 
normas para combater a cor-
rupção em seu meio, porque, 
evidentemente não pode ditar 
normas dessa natureza ao setor 
empresarial.

Então, cabe ao sistema em-
presarial ditar normas de boa 
conduta a gerentes e diretores 
de organizações, ou seja, cabe 
às entidades fi scalizar a ação 
das corporações. Exemplifi -
cando: um médico tem sua 
atuação profissional fiscali-
zada pelo Conselho Regional 
de Medicina, assim como o 
advogado está subordinado 
à OAB. Portanto, devem as 
Federações e Confederações o 
exercício dessa norma, desde 
que estejam realmente interes-
sadas, posto que banir práticas 
ilícitas, como a corrupção, é um 
dever nacional. Tais entidades, 
que por essência são fi scali-
zadoras, têm o dever de zelar 
pela conduta de seus fi liados.

Fazer sua parte para sanear 
o Brasil é dever de todos e, 
principalmente dessas entida-
des. Têm elas o poder de impor 
sansões a empresas e seus 
dirigentes quando pegos em 
ilícitos – no caso a corrupção de 
agentes públicos. A Federação 
pode, cautelarmente, impedir 
sua fi liada de participar de atos 
que resultarão em contratos 
com governos, desde que te-
nha esta sido envolvidas em 
falcatruas – esse é o termo – 
contratuais. Seria, em termos, 
a aplicação da ‘fi cha suja’ a 
empresas e/ou seus dirigentes.

Repito, combater a corrup-
ção é obrigação geral. Assim 
como a Polícia Federal, o Mi-
nistério Público e o Judiciário 
deve também o empresariado 
colaborar.

(*) - É empresário, médico e 
professor. Foi Ministro da Saúde

e Deputado Federal.

Luiz Carlos Borges da Silveira (*)

A procuradora-geral da Re-
pública, Raquel Dodge, afi rmou 
ontem (29) que a paralisação 
de caminhoneiros não tem so-
mente como consequência uma 
crise de abastecimento, mas “já 
atinge direitos fundamentais no 
país”. Raquel fez as declarações 
durante sessão do Conselho 
Nacional do Ministério Público 
(CNMP), presidido por ela, em 
que destacou que o MP “não 
fechou as portas” e mantém 
funcionamento regular.

A procuradora comunicou 
aos conselheiros do CNMP 
a criação de um comitê de 
acompanhamento das con-
sequências da paralisação, 
instituído por ela via portaria 
publicada na última sexta-feira 
(25). Segundo ela, o MP “está 
atento” a abusos decorrentes da 
paralisação. “É certo que há o 
direito à greve que há o direito 
ao protesto e à reivindicação, 

mas também há uma respon-
sabilidade de um abuso da 
situação, que possa resultar em 
prejuízo a indivíduos, ao público 
e à sociedade, notadamente na 
área de serviços públicos e de 
utilidade pública”.

A PGR, no entanto, não deta-
lhou se alguma providência já foi 
tomada no sentido de processar 
eventuais responsáveis por tais 
abusos. Ela destacou que a 
prioridade de atuação tem sido 
identifi car cargas de materiais 
hospitalares e orientar as forças 
de segurança para que façam a 
escolta desses carregamentos 
até o destino. Raquel também 
cobrou que os membros do MP 
trabalhem para fazer valer a 
decisão do ministro Alexandre 
de Moraes, do STF, que na úl-
tima sexta-feira determinou o 
desbloqueio de vias sob pena 
de multas de até R$ 100 mil por 
hora a quem desobedecer (ABr).  

Procuradora-geral da República, Raquel Dodge.

As operações do tipo pente-
-fino feitas pelo governo 
federal nos benefícios de 
auxílio-doença e de aposen-
tadoria por invalidez, resul-
tarão em uma economia de 
R$ 20 bilhões para os cofres 
públicos até 2019. Desde o 
início do ano, as medidas já 
resultaram em uma economia 
de R$ 4 bilhões apenas com 
o auxílio-doença, valor que 
chegará a R$ 15 bilhões até 
o fm do ano, disse o ministro 
do Desenvolvimento Social, 
Alberto Beltrame.

No caso da aposentadoria 
por invalidez, a redução de 
gastos é mais lenta porque a 
pessoa continua recebendo 
os benefícios por um ano e 
meio, contados a partir da 
constatação de que já se 
recuperou do problema que 
motivou a aposentadoria. 
“Com o pente-fi no que es-
tamos implementando nas 
aposentadorias por invali-
dez, vamos economizar R$ 5 
bilhões até o fi nal de 2018”, 
disse ontem (29) o ministro, 
após participar das gravações 

Só com auxílio-doença, economia deve chegar a R$ 15 bilhões 

até o fi m do ano, diz o ministro Alberto Beltrame.

Amanda Perobelli/Estadão Conteúdo
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Congresso 
deve agir com 
rapidez para 
solucionar 
crise 

O senador Paulo Paim (PT-
-RS) afi rmou ontem (29) que 
o Congresso deve agir com 
rapidez para ajudar a solucionar 
a greve dos caminhoneiros. Ele 
informou ter entrado em con-
tato com líderes do movimento 
no Rio Grande do Sul, dos quais 
ouviu várias demandas, inclusi-
ve a de que o preço mínimo do 
frete sofra um reajuste cada vez 
que o diesel aumentar.

Para o parlamentar, o Senado 
deve aperfeiçoar as medidas 
provisórias 831, 832 e 833, edi-
tadas pelo governo em reação 
às exigências dos grevistas. E 
ressaltou que o papel do Poder 
Legislativo não é o de aprovar 
automaticamente o que vem 
do Poder Executivo. “Quando 
vem uma medida de lá pra cá 
ela não vem perfeita e nós po-
demos muito bem, ouvindo os 
segmentos, nessas três medidas 
provisórias, buscar o grande 
acordo, a grande concertação 
a nível nacional”, disse Paim 
(Ag.Senado).

O acordo permite o rea-
juste dos valores pagos 
pela instituição bancária 

aos permissionários lotéricos no 
recebimento de boletos, faturas 
de concessionárias de serviço 
público e outros convênios. O 
termo de compromisso entre 
os presidentes da Caixa, Nelson 
Antônio de Souza, e da Febralot, 
Jodismar Amaro, foi assinado no 
gabinete da presidência ontem 
(29). “Saída negociada não 
tem perdedor, saída negociada 
só tem vencedor”, afi rmou o 
presidente do Senado.

Eunício vem intermediando 
o entendimento entre as partes 
desde que o projeto que trata do 
reajuste chegou ao Senado em 
fevereiro. Também participaram 
das negociações os autores da 
matéria, deputados Luiz Carlos 
Hauly (PSDB-PR) e Goulart 
(PSD-SP); o relator e líder do 
governo no Senado, senador 
Romero Jucá (MDB-RR); e o 
vice-líder do governo na Câ-
mara, Beto Mansur (MDB-SP). 

“O acordo foi o maior avanço 
que a categoria já teve nesses 
últimos 40 anos, principalmen-
te por ter estabelecido uma 

“Saída negociada não tem perdedor, saída negociada só tem vencedor”,

afi rmou o presidente do Senado.

O senador Eduardo Lopes 
(PRB-RJ) disse que a greve 
dos caminhoneiros, além de 
bloquear estradas, impedir a 
entrega de mercadorias e gerar 
desabastecimento, abre espaço 
para oportunistas que promo-
vem abusivamente o aumento 
no preço dos combustíveis.

“Esses aproveitadores são 
aqueles que mais querem 
aparecer em redes criticando 
políticos e governos, querem 
aproveitar o momento de difi -
culdade. Aproveitar e aumentar 
o preço dos produtos é pior que 
qualquer coisa, é defi ciência de 
caráter muito grande”.

Lopes afi rmou que os cami-
nhoneiros sofrem com o alto 
custo do óleo diesel e pedágios, 
mas defendeu punição e multa 
para os donos de postos de 
combustíveis que promovem 
o aumento dos preços durante 
a crise. O senador afi rmou que 
a escassez de combustíveis já 
provocou o aumento no preço 
da batata, cenoura, morango e 
folhagens nas feiras e merca-
dos, onde muitos produtos já 
estão esgotados. 

Os carregamentos retidos 
ao longo das rodovias estão 
se deteriorando no baú dos 
caminhões, embora os veículos 
com carga vivam estejam tran-
sitando, afi rmou. “A retirada de 
subsídios e a isenção de pedá-

Senador Eduardo Lopes

(PRB-RJ).
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Lotéricos e Caixa fazem acordo 
sobre remuneração bancária

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, comemorou o acordo fechado entre a Caixa e a Federação 
Brasileira das Empresas Lotéricas (Febralot)

data-base. Nós precisávamos. 
Todos os contratos, no Brasil, 
têm uma data em que ele tem 
que ser revisto e reajustado, o 
nosso não tinha”, falou Jodis-
mar Amaro. Para o presidente 
da Caixa, o maior benefi ciado 
com o acordo vai ser a própria 
sociedade brasileira. Segundo 
ele, 13 mil casas lotéricas aten-

dem 120 milhões de pessoas 
pelo país e fazem a diferença 
principalmente nos municípios 
onde a casa lotérica representa 
o único banco disponível em um 
raio de quilômetros.

“Dá conforto ao povo brasi-
leiro. Então, é importante, no 
dia como hoje, nós estarmos 
assinando e celebrando um 

acordo que foi produto de um 
entendimento, de um bom sen-
so, de uma sensibilidade tanto 
da Febralot, como da Caixa, da 
Febraban, mas especialmente, 
do Congresso Nacional, do Se-
nado, na pessoa do presidente 
Eunício, nos autores do proje-
to”, declarou Nelson de Souza 
(Ag.Senado).

Operação Pente-fi no 
economizará R$ 20 bilhões

do’ Por Dentro do Governo’, 
programa que será veiculado 
pela TV NBR hoje (30), às 8h.

Beltrame comentou o pente-
-fi no feito no Bolsa Família e nos 
demais Benefícios de Prestação 
Continuada. Falou também 
sobre as expectativas com o 
Criança Feliz, programa que 
prevê uma série de atividades 
de estimulação precoce a serem 
feitas nos primeiros mil dias do 
recém-nascido. “Estudos mos-
tram que, quando isso aconte-

ce, são maiores as chances 
de as crianças chegarem à 
idade escolar com melhor 
desenvolvimento. O resultado 
são crianças com sistemas 
cognitivos melhores, maior 
capacidade de aprendizado 
e melhores condições para o 
mercado de trabalho”, disse 
o ministro. Segundo Beltra-
me, a ideia é chegar ao fi m 
do ano com pelo menos 700 
mil crianças atendidas pelo 
Criança Feliz (ABr).

Greve dos caminhoneiros 
abre espaço para 

oportunistas

Crise extrapola 
abastecimento e atinge 
direitos fundamentais

gios são soluções frágeis pelas 
quais alguém vai ter que pagar. 
O governo ainda não tratou da 
questão da gasolina e do gás 
de cozinha. Qual o lucro real 
da Petrobras? É esse assunto 
que nós também temos aqui que 
tocar. Não adiantam medidas 
paliativas, tocar a bola para 
frente. Precisamos sair dessa 
situação e parar de dar soluções 
provisórias aos problemas; agir 
de forma preventiva para evitar 
crises, e não apenas lidar com 
elas quando aparecem”, defen-
deu (Ag.Senado).
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, 

consulte sua agência de 
netjen@netjen.com.br

MAXCASA XXX  Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. - CNPJ nº 14.868.929/0001-41 - CONVOCA-
ÇÃO - Maxcasa XXX Empreendimentos Imobi-
liários Ltda., vem convocar todos os sócios para a 
Reunião de Sócios a ser realizada em 05/06/2018, 
às 12h, na Rua Olimpíadas, 66, 13º andar, São 
Paulo, SP, para deliberar sobre os seguintes assun-
tos: 1. Prorrogação do prazo de vencimento do em-
préstimo realizado em janeiro 2018; 2. Tomar novo 
empréstimo para o acerto de caixa do empreendi-
mento Maxhaus BLX e para a realização de obra 
por um curto período. Luiz Henrique de Vasconcel-
los e Simone Aparecida Ventura, diretores.

VITALE PREDIAL S/A
CNPJ/MF nº 02.216.366/0001-28

Convocação dos Acionistas  - Assembleia Geral Ordinária
Convocamos os senhores Acionistas a se reunirem em AGO à realizar-se no dia 28/06/2018, às 14hs, na
sede social à Rua França Pinto,42-A, São Paulo/SP, para aprovarem: a) Demonstrações Financeiras e
Contas da Diretoria; b) Destinação do Lucro do exercício findo em 31/12/2017; c) Eleição da Diretoria; e,
d) Outros Assuntos. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas na sede social os documentos a que
se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício findo em 31/12/2017.                    (29, 30 e 31)

1ª VRP – Capital. 
- . 

C
José Carvalho, Florisa Toledo Carvalho, Áttila de Mello Marcondes, Paulo Pavan , réus 

casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Márcio Tadeu Terela Mônaco e Daniele 
Martins Mônaco, ajuizaram ação de USUCAPIÃO

- - São Paulo SP, com área 
-

-

 

1ª VRP – Capital. 
- . 

Co
Luiz Cucino, Alberto Maluf, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 

Reginaldo 
Teixeira da Silva, ajuizou ação de USUCAPIÃO

- 
- -6, ale

-  dos 

éu será considerado revel, caso em que será 
 

4ª VC – Reg. Itaquera. - -
- Itaquera, 

MILLER 
IAMAIRNO DOS SANTOS PEREIRA, -00, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA lhe 
ajuizou uma Ação Monitória, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-o ao 

foi 

e avaliação, nos termos 

  

8ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO -  - 

MARX WALKER SHIMANOS 
SOUZA CRUZ - FIEO Fundação Instituto de Ensino para Osasco - 
UNIFIEO, lhe ajuizou uma ação Monitória 

-se o 
manda

 

ADICO IMOBILIÁRIA E COMERCIAL S/AADICO IMOBILIÁRIA E COMERCIAL S/AADICO IMOBILIÁRIA E COMERCIAL S/AADICO IMOBILIÁRIA E COMERCIAL S/AADICO IMOBILIÁRIA E COMERCIAL S/A
CNPJ/MF nº 33.251.570/0001-03

Relatório da Diretoria
Senhores acionistas: De conformidade com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Ss. o Balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017, e as correspondentes Demonstrações do Resultado, Fluxo de
Caixa e, mutações do Patrimônio Líquido, para o exercício findo naquela data. Colocamo-nos à disposição de V. Ss. para eventuais esclarecimentos. São Paulo, 31 de Janeiro de 2018. À DIRETORIA

Balanço Patrimonial dos Exercícios de 2017 e 2016
Ativo              2017             2016
Circulante   1.801.350,05 8.932.371,24
Bancos Conta Movimento 1,00 1,00
Aplicações Financeiras 490.965,47 296.294,27
Adiantamentos Diversos 10,30 8.852,18
Contas a Receber de Clientes 10.336,78 10.000,00
Impostos e Contribuições a Recuperar 187.282,95 1.128,56
Outros Créditos 0,00 347.450,00
Imóveis Destinados a Venda 802.753,55 802.753,55
Creditos por Venda de Imóvel-Curto Prazo 310.000,00 7.460.000,00
Despesas Antecipadas 0,00 5.891,68
Não Circulante   1.324.404,23 1.230.538,74
Realizável a Longo Prazo     334.827,75    724.611,12
Deposito Judicial 45.098,41 44.947,99
Alugueis a Receber 187.194,65 187.194,65
Outros Créditos 47.644,53 44.526,13
Créditos Empresas Ligadas 0,00 222.229,66
Créditos de Acionistas 54.890,16 225.712,69
Investimentos     989.576,48     505.927,62
Investimentos em Coligadas 962.260,69 478.611,83
Outros Investimentos       27.315,79       27.315,79
Total do Ativo 3.125.754,28 10.162.909,98

Passivo e Patrimônio Líquido              2017              2016
Circulante     150.835,90     633.095,21
Outras Obrigações a Pagar 49.189,23 2.915,14
IR/Contribuição Social a Pagar 65.294,70 103.813,45
Fornecedores 527,49 9.379,67
Outras Contas a Pagar 49,31 65,71
Impostos e Contribuições Diferidos 35.775,17 516.921,24
Não Circulante     187.232,20     611.232,88
Créditos de Acionistas 0,00 121.887,31
Empréstimos de Coligadas 0,00 300.301,84
Credores Diversos 187.232,20 189.043,73
Patrimônio Líquido  2.787.686,18   8.918.581,89
Capital Social 2.519.688,00 2.519.688,00
Reservas de Capital 267.997,69 481.202,54
Lucros Acumulados              0,49   5.917.691,35

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 3.125.754,28 10.162.909,98

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios de 2017 e 2016
Capital Reservas Reservas Lucros/Prejuizos

Discriminação           Social   de Capital    de Lucros        Acumulados               Total
Saldo em 31.12.2015 2.519.688,00 27.800,16 0,00 9.068.047,60 11.615.535,76
Prejuizo do Exercicio 2016 0,00 0,00 0,00 (331.050,54) (331.050,54)
Distribuição de Dividendos de Exercício Anterior 0,00 0,00 0,00 (2.365.903,33) (2.365.903,33)
Saldo em 31.12.2016 2.519.688,00 27.800,16 0,00 6.371.093,73 8.918.581,89
Lucro do Exercicio 2017 0,00 0,00 0,00 997.968,77 997.968,77
Distribuição de Dividendos de Exercício Anterior 0,00 0,00 0,00 (6.371.093,73) (6.371.093,73)
Distribuição de Dividendos do Próprio Exercício 0,00 0,00 0,00 (757.770,75) (757.770,75)
Saldo em 31.12.2017 2.519.688,00 27.800,16 0,00 240.198,02 2.787.686,18

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercicios Findos
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016

Fluxo de Caixa das
  Atividades Operacionais              2017              2016
Lucro/Prejuizo do Exercicio 997.968,77 (331.050,54)
Despesas (Receitas) que não Afetam o Caixa
Resultado da Equivalencia Patrimonial 0,00 102,49
Variações nos Ativos e Passivos
Adiantamentos Diversos 8.841,88 (8.852,18)
Contas a Receber de Clientes (336,78) 29.741,33
Impostos e Contribuições a Recuperar (186.154,39) (104,87)
Credores Diversos 347.450,00 (95.199,04)
Clientes por Aquisição de Imoveis
  -Curto Prazo 7.150.000,00 (3.885.000,00)
Estoque de Imóveis 0,00 0,00
Despesas do Exercicio Seguinte 5.891,68 (5.705,63)
Depósitos Judiciais (150.42) 0,00
Empréstimo Compulsorio Veiculos (3.118,40) (3.432,41)
Créditos de Empresas Ligadas 222.229,66 0,00
Clientes em Atraso no Longo Prazo 0,00 (400,14)
Clentes por Aquisição de Imóveis
  -Longo Prazo 0,00 6.910.000,00
Créditos de Pessoas Ligadas (Acionistas) 170.822,53 8.072,07
Encargos Sociais e Trabalhistas 0,00 (48,93)
Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar(38.518,75) 81.244,87
Impostos a Pagar 46.274,09 609,76
Outras Obrigações a Pagar (8.868,58) 8.507,39
Provisão de Tributação Regime de
  Caixa/Competencia (481.146,07) (207.903,90)
Credito de Empresas Ligadas   (300.301,84)     125.471,00
Crédito de Acionistas (121.887,31) 0,00
Credores Diversos       (1.811,53)               0,00
Caixa (Aplicado)Gerado
  nas Atividades Operacionais 7.807.184,54 2.626.051,27
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Valor pago/recebido de Coligadas-FAC   (483.648,86)       23.795,00
Caixa Gerado (Aplicado)
  nas Atividades de Investimentos (483.648,86) 23.795,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Pagamentos de Dividendos (7.128.864,48) (2.365.903,33)
Caixa (Aplicado) Gerado
  nas Atividades de Financiamentos (7.128.864,48) (2.365.903,33)
Aumento (Redução) de Caixa
  e Equivalentes de Caixa 194.671,20 283.942,94
Aumento (Redução) do Saldo de Disponibilidades
Disponibilidades
No inicio do exercicio 296.295,27 12.352,33
No fim do exercicio     490.966,47     296.295,27
Aumento (Redução) do Saldo
  de Disponibilidades 194.671,20 283.942,94

Demonstração do Resultado dos Exercícios de 2017 e 2016
Receitas Operacionais              2017              2016
Receitas de Alugueis 408.352,12 410.242,91
Receita de Venda de Imóveis do Estoque 796.978,40 0,00
(-) Impostos (Pis e Cofins)     (43.994,56)     (14.973,89)
Receita Líquida de Vendas e Serviços 1.161.335,96 395.269,02
Custos Operacionais
(-) Custos das Vendas e Serviços              0,00               0,00
Lucro Bruto 1.161.335,96 395.269,02
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas (148.903.,37) (972.865,51)
Despesas Tributárias (152,46) (143,44)
Despesas Financeiras
  (Diminuidas das Receitas) 47.793,90 411.768,69
Outras Receitas 39,36 106,09
Outras Despesas               0,00        (102,49)
Lucro/Prejuizo Antes da Provisão para CS 1.060.113,39 (165.967,64)
Provisão para CS sobre Lucro Presumido     (24.912,64)     (50.051,35)
Lucro/Prejuizo Antes da Provisão para IR 1.035.200,75 (216.018,99)
Provisão para o IR sobre Lucro Presumido     (37.231,98)   (115.031,55)
Lucro/Prejuizo dos Exercícios 997.968,77 (331.050,54)

Notas Explicativas
Nota 1 - Sumário das Práticas Contábeis: Os procedimentos contábeis
adotados pela Empresa na elaboração de suas demonstrações financeiras
atendem às disposições da Lei das Sociedades Anônimas, Lei 6404/76,
alteradas pela Lei nº. 11.638/07 e pela Medida Provisória nº. 449/08, nas
normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nos
Pronunciamentos nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), destacando-se as práticas
mais importantes: a)- os Ativos Realizáveis e Passivos Exigíveis com pra-
zos inferiores a 360 dias estão classificados como ativo circulante; b)- as
Receitas e Despesas foram apropriadas ao resultado pelo regime de com-
petência; c)- na conta Investimentos em Coligadas, foi efetuada a avalia-
ção pelo método da Equivalência Patrimonial, por tratar-se de investimen-
tos relevantes; e Nota 2 – Capital Social Realizado: O Capital Social é de
R$ 2.519.688,00 (dois milhões, quinhentos e dezenove mil, seiscentos e
oitenta e oito reais), dividido em 786.944 ações sem valor nominal. Reco-
nhecemos a exatidão do Balanço, bem como da Demonstração do Resul-
tado, da Demonstração do Fluxo de Caixa e das Mutações do Patrimônio
Líquido, levantadas nesta data.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2017

George de Paula Ribeiro - Diretor - CPF/MF nº 031.692.578-03

Olivia Pereira Bueno Ramazzotti - Diretora - CPF/MF nº 151.814.318-01

Jesus Expedito de Carvalho

Contador CRC nº 1-SP-122991/0-7 - CPF/MF nº 767.980.898-87

ADRECOSA IMOBILIÁRIA E COMERCIAL S/AADRECOSA IMOBILIÁRIA E COMERCIAL S/AADRECOSA IMOBILIÁRIA E COMERCIAL S/AADRECOSA IMOBILIÁRIA E COMERCIAL S/AADRECOSA IMOBILIÁRIA E COMERCIAL S/A
CNPJ/MF nº 33.251.430/0001-35

Relatório da Diretoria
Senhores acionistas: De conformidade com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Ss. o Balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017, e as correspondentes Demonstrações do Resultado, Fluxo de
Caixa e, mutações do Patrimônio Líquido, para o exercício findo naquela data. Colocamo-nos à disposição de V. Ss. para eventuais esclarecimentos. São Paulo, 31 de Janeiro de 2018. À DIRETORIA

Balanço Patrimonial dos Exercícios de 2017 e 2016
Ativo              2017             2016
Circulante     390.991,09      30.217,18
Bancos Conta Movimento 1,00 1,00
Aplicações Financeiras 390.270,09 29.290,04
Contas a Receber Clientes 720,00 0,00
Impostos e Contribuições a Recuperar 0,00 619,89
Outros Créditos 0,00 306,25
Não Circulante  2.584.899,69  3.221.380,28
Realizável a Longo Prazo  1.101.576,80  1.342.827,73
Deposito Judicial 58.230,24 58.230,24
Alugueis a Receber 571.264,62 574.377,70
Clientes 472.081,94 477.147,95
Créditos de Empresas Ligadas 0,00 233.071,84
Investimentos  1.483.322,89   1.878.552,55
Investimentos em Coligadas 1.467.836,20 1.863.065,86
Outros Investimentos       15.486,69       15.486,69
Total do Ativo 2.975.890,78 3.251.597,46

Passivo e Patrimônio Líquido              2017             2016
Circulante     102.803,33      89.912,76
Fornecedores 927,49 527,49
Outras Obrigações a Pagar 124,31 246,20
IR/Contribuição Social a Pagar 29.980,90 16.634,71
Outras Contas a Pagar 3.177,14 3.174,77
Impostos e Contribuições Diferidos 68.593,49 69.329,59
Não Circulante               0,00      54.374,40
Créditos de Acionistas 0,00 1.454,40
Credores Diversos 0,00 52.920,00
Patrimônio Líquido   2.873.087,45  3.107.310,30
Capital Social 2.479.318,61 2.479.318,61
Reservas de Capital 1.234,14 1.234,14
Reservas de Lucros 337.252,09 334.342,47
Lucros Acumulados       55.282,61    292.415,08

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 2.975.890,78 3.251.597,46
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios de 2017 e 2016

Capital Reservas Reservas Lucros/Prejuizos
Discriminação           Social   de Capital    de Lucros        Acumulados               Total
Saldo em 31.12.2015 2.479.318,61 1.234,14 286.954,07 292.119,14 3.059.625,96
Lucro do Exercício de 2016 0,00 0,00 0,00 147.684,34 147.684,34
Dividendos Pagos sobre Lucro do próprio Exercicio 0,00 0,00 0,00 (100.000,00) (100.000,00)
Constituição de Resetva de Lucros 0,00 0,00 7.357,97 (7.357,97) 0,00
Saldo em 31.12.2016 2.479.318,61 1.234,14 294.312,04 332.445,51 3.107.310,30
Lucro do Exercício de 2017 0,00 0,00 0,00 213.006,81 213.006,81
Transferência para Reserva de Lucros 0,00 0,00 40.030,43 (40.030,43) 0,00
Dividendos Pagos sobre Lucro de Exercicio Anterior 0,00 0,00 0,00 (332.445,51) (332.445,51)
Dividendos Pagos sobre Lucro do próprio Exercicio 0,00 0,00 0,00 (114.784,15) (114.784,15)
Constituição de Resetva de Lucros 0,00 0,00 1.088,65 (1.088,65) 0,00
Saldo em 31.12.2017 2.479.318,61 1.234,14 335.431,12 57.103,58 2.873.087,45

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercicios Findos
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016

Fluxo de Caixa das
  Atividades Operacionais              2017              2016
Lucro/Prejuízo do Exercicio 213.006,81 147.684,34
Despesas (Receitas) que não Afetam o Caixa
Depreciações e Amortizações 0,00 0,00
Variações nos Ativos e Passivos
Contas a Receber de Clientes Locatarios de Imóveis(720,00) 0,00
Impostos a Compensar 619,89 (317,19)
Credores Diversos 306,25 1.384,01
Despesas Antecipadas 0,00 186,05
Clientes Diversos 5.066,01 0,00
Clientes Locatários de Imóveis em Atraso 3.113,08 0,00
Creditos de Empresas Ligadas 233.071,84 (125.471,00)
Fornecedores 400,00 57,44
Outras Obrigações a Pagar (121,89) 46,96
Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 13.346,19 (163,19)
Impostos a Pagar 0,00 (668,01)
Outras Contas a Pagar 2,37 (91,83)
Provisão de Tributação Regime
  de Competencia/Caixa (736,10) (546,52)
Credores Diversos (52.920,00) 0,00
Debitos a Acionistas (1.454,40) 0,00
Empréstimos de Coligadas              0,00              0,00
Caixa (Aplicado)Gerado
  nas Atividades Operacionais 412.980,05 22.101,06
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Valor pago/recebido de Coligadas-FAC     395.229,66    (46.000,00)
Caixa Gerado (Aplicado)
  nas Atividades de Investimentos 395.229,66 (46.000,00)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Pagamentos de Dividendos   (447.229,66)  (100.000,00)
Caixa (Aplicado) Gerado
  nas Atividades de Financiamentos (447.229,66) (100.000,00)
Aumento (Redução) do Saldo de Disponibilidades
Aumento (Redução) de Caixa
  e Equivalentes de Caixa 360.980,05 (123.898,94)
Disponibilidades
No inicio do exercicio 29.291,04 153.189,98
No fim do exercicio     390.271,09       29.291,04
Aumento (Redução) do Saldo
  de Disponibilidades 360.980,05 (123.898,94)

Demonstração do Resultado dos Exercícios de 2017 e 2016
Receitas Operacionais              2017            2016
Receitas de Vendas de Imoveis do Estoque 0,00 0,00
Receita Líquida de Vendas e Serviços 0,00 0,00
Custos Operacionais
(-) Custos dos Serviços e Imoveis Vendidos              0,00         0,00
Lucro Bruto 0,00 0,00
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas (103.148,64) (53.246,90)
Depreciações 0,00 0,00
Despesas Tributárias (152,46) (143,44)
Despesas Financeiras
  (Diminuidas das Receitas) 443.383,34 271.130,55
Outras Receitas 160,08 21,21
Outras Despesas               0,00      (1.804,11)
Lucro/Prejuizo Antes da Provisão para CS 340.242,32 215.957,31
Provisão para CS Lucro Presumido     (40.032,93)   (24.425,20)
Lucro/Prejuizo antes da Provisão par a IR 300.209,39 191.532,11
Provisão para o IR Lucro Presumido     (87.202,58)    (43.847,77)
Lucro/Prejuizo dos Exercícios 213.006,81 147.684,34

Notas Explicativas
Nota 1 - Sumário das Práticas Contábeis: Os procedimentos contábeis
adotados pela Empresa na elaboração de suas demonstrações financeiras
atendem às disposições da Lei das Sociedades Anônimas, Lei 6404/76,
alteradas pela Lei nº. 11.638/07 e pela Medida Provisória nº. 449/08, nas
normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nos
Pronunciamentos nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), destacando-se as práticas
mais importantes: a)- os Ativos Realizáveis e Passivos Exigíveis com
prazos inferiores a 360 dias estão classificados como ativo circulante; b)- as
Receitas e Despesas foram apropriadas ao resultado pelo regime de
competência; Nota 2 - Capital Social Realizado: O Capital Social é de R$
2.479.318,61 (dois milhões, quatrocentos e setenta e nove mil trezentos e
dezoitos reais e sessenta e hum centavos), dividido em 772.911 ações sem
valor nominal. Reconhecemos a exatidão do Balanço, bem como da
Demonstração do Resultado, da Demonstração do Fluxo de Caixa e das
Mutações do Patrimônio Líquido, levantadas nesta data.

São Paulo, 31 de Dezembro de  2.017

George de Paula Ribeiro
Diretor - CPF/MF nº 031.692.578-03
Olivia Pereira Bueno Ramazzotti

Diretora - CPF/MF nº 151.814.318-01
Jesus Expedito de Carvalho

Contador CRC nº 1-SP-122991/0-7 - CPF/MF nº 767.980.898-87

ATIVO R$
Circulante 2.124.617,17
Disponibilidades 1.331.133,78

Caixa 532.584,63
Bancos Conta Movimento 798.549,15

Disponib. em moeda Estrang. 237.250,56
Espécie 237.250,56

Outros Créditos 532.193,45
Negociação e Interm. Valores 498.975,24
Adiantam. e Antecip. Salariais 97,78
Diversos 33.120,43
Imp. e Contrib. a Compensar 26.120,43
Pagamentos a ressarcir 7.000,00

Outros Valores e Bens 24.039,38
Despesas Antecipadas 24.039,38

Não Circulante 24.631,42
Permanente 24.631,42
Imobilizado de Uso 24.631,42

Imobilizações em Curso 12.331,38
Instalações 4.000,00
Moveis e Equipam. de Uso 20.010,00
Sistema Comunic. - Equipam. 9.800,00
Sist. de Processam. de Dados 15.745,80
Sustema de Segurança   875,00
(-) Depreciação Acumulada (38.130,76)

Outros Ativos Intangíveis -
Gastos de Org. e Expansão  2.506,00
(-) Amortização Acumulada   (2.506,00)

TOTAL DO ATIVO 2.149.248,59

PASSIVO R$
Circulante 1.297.792,23
Outras Obrigações 1.297.792,23
Cobrança e Arrec. Tributos (IOF) 55.815,83
Fiscais e Previdenciárias 107.170,05

Imposto Renda e Contr.Social 61.737,37
Impostos e Contr. a Recolher 45.432,68

Negociação e Interm. Valores 804.885,53
Diversos 329.920,82

Obrig. p/aquis. bens e direitos  299,49
Prov. p/Pagtos. a Efetuar 329.621,33

Não Circulante
Patrimônio Líquido 851.456,36
Capital Social 1.036.381,00

Domiciliados no País 1.036.381,00
Reservas de Lucros 0,86

Reservas de lucros especiais 0,86
Lucros ou Prej. Acumulados (278.160,06)

Prejuízo Exercício Anterior (278.160,06)
Contas de Resultado 93.234,56

Receitas Operacionais 1.502.595,08
Despesas Operacionais (1.349.096,03)
Receitas não Operacionais   1.472,88
(-) Despesas não Operacion. -
Imposto Renda e Contr.Social (61.737,37)

TOTAL PASSIVO E PATR. LÍQUIDO 2.149.248,59

SAGITUR  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 61.444.949/0001-75

BALANCETE PATRIMONIAL - 30 de Abril de 2018

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora

ELIANA CASTRO DOS SANTOS BONDEZAN
Contadora   -   

Wooshin Systems Brasil Participações Ltda. -  CNPJ/MF nº 12.222.900/0001-62 - NIRE 35.224.509.950
Ata de Reunião dos Sócios Realizada em 29/03/2018

Data/Hora/Local: 29/03/2018, às 10hs, sede social, SP/SP,  Avenida Pedroso de Morais, 1201, 1º andar, sala 23, parte, CEP
05419-001. Presença: Totalidade. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Dissolução, a Liquidação e a Extinção nos
termos previstos no Instrumento Particular de Distrato e Liquidação da Sociedade Empresária Ltda Wooshin Systems Brasil
Participações Ltda., que assinado pelos sócios presentes e datado de hoje, será arquivado pelos meios próprios,
concomitantemente com a presente, na JUCESP. Os termos desta ata foram aprovados pelos sócios presentes, que a subscrevem.
SP, 29/03/2018. (aa) Sandra Gomes Duarte-Presidente e Secretária. p.p. Wooshin Systems Co., Ltd. -Sandra Gomes Duarte;
p.p.Woo Young Huh-Sandra Gomes Duarte. JUCESP nº 213.484/18-3 em 23.05.2018. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Brasilwood Refl orestamento S.A. - CNPJ nº 09.264.803/0001-28
Demonstrações Financeiras (Em milhares de reais, salvo indicação ao contrário)

Balanços patrimoniais - 31.12.2016

Demonstrações do resultado - 31.12.2016

Demonstrações do resultado abrangente - 31.12.2016

DIRETORIA: Pablo de Campos Ferreira e Valentim Augusto Colombo Mauro Mitsuo Koga - Contabilista - CRC 1SP-222.259/O-4

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - 31.12.2016

Demonstrações dos fl uxos de caixa - 31.12.2016

 Controladora Consolidado
ATIVO 2016 2015 2016 2015
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 1.682 15.914 1.685 15.914
Contas a receber - 86 59 152
Impostos a recuperar 92 87 256 252
Adiantamentos e despesas antecipadas 267 784 267 784
Ativos biológicos 7.478 9.812 35.347 26.384
Total do ativo circulante 9.519 26.683 37.614 43.486
Não circulante
Adiantamentos e despesas antecipadas - - 6.845 -
Investimentos 40.251 39.864 - -
Imobilizado líquido 17.690 18.808 17.728 18.808
Ativos biológicos 107.899 76.673 116.699 100.286
Total do ativo não circulante 165.840 135.345 141.272 119.094
Total do ativo 175.359 162.028 178.886 162.580
 Controladora Consolidado
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2016 2015 2016 2015
Circulante
Empréstimos e fi nanciamentos 33.990 8.062 33.990 8.062
Fornecedores 2.150 993 4.748 1.058
Adiantamento de clientes 11.741 7.062 11.752 7.087
Obrigações trabalhistas e fi scais 526 927 610 930
Impostos parcelados 1.049 774 1.049 774
Partes relacionadas 14.755 - 14.755 -
Outras contas a pagar - - 379 -
Total do passivo circulante 64.211 17.818 67.283 17.911
Não circulante
Empréstimos e fi nanciamentos 25.784 55.433 25.784 55.433
Provisões para contingências - 432 - 432
Impostos parcelados 1.806 2.514 1.806 2.514
Partes relacionadas 12.021 10.417 12.021 10.417
Adiantamento de clientes - 4.570 - 4.570
Total do passivo não circulante 39.611 73.366 39.611 73.366
Patrimônio líquido 
Capital social 121.688 121.688 121.688 121.688
Ajuste de avaliação patrimonial 12.042 12.042 12.042 12.042
Reserva legal 1.114 1.114 1.114 1.114
Prejuízos acumulados  (63.307)  (64.000)  (63.307)  (64.000)
Patrimônio líquido atribuído
 aos acionistas controladores 71.537 70.844 71.537 70.844
Participação dos acionistas não controladores - - 455 460
Total do patrimônio líquido 71.537 70.844 71.992 71.304
Total do passivo e patrimônio líquido 175.359 162.028 178.886 162.580

 Controladora Consolidado
 2016 2015 2016 2015
Receita líquida 8.370 2.935 24.285 3.204
Variação do valor justo
 dos ativos biológicos 17.604 (866) 15.868 4.113
Custo dos produtos vendidos (8.869) (1.360) (23.067) (1.360)
Lucro bruto 17.105 709 17.086 5.957
(Despesas) receitas operacionais
Despesas administrativas e gerais (11.972) (7.144) (13.042) (7.284)
Resultado de equivalência patrimonial (1.728) 5.006 - -
Outras receitas (despesas) líquidas 35 44 (116) 44
 (13.665) (2.094) (13.158) (7.240)
Lucro (Prejuízo) Operacional 3.440 (1.385) 3.928 (1.283)

 Controladora Consolidado
 2016 2015 2016 2015
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 693 (12.165) 688 (12.069)
Outras receitas abrangentes - - - -
Lucro (prejuízo) abrangente 693 (12.165) 688 (12.069)

 Controladora Consolidado
Atividades operacionais 2016 2015 2016 2015
Lucro (prejuízo) antes dos impostos 1.431 (11.912) 1.918 (11.810)
Ajustes de: Depreciação 1.387 1.175 1.388 1.175
(Ganhos) perdas com ativos biológicos (17.604) 866 (15.868) (4.113)
Exaustão fl orestal 8.869 1.360 23.067 1.360
Provisões para contingências (432) (839) (432) (839)
Custos fi nanceiros, líquidos 1.225 8.518 1.225 8.518
Equivalência patrimonial 1.728 (5.006) - -
Atualização monetária -
 adiantamento de clientes 784 2.009 784 2.009
 (2.612) (3.829) 12.081 (3.700)
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber 86 5.068 93 5.048
Impostos a recuperar (6) 169 (5) 167
Adiantamentos e despesas antecipadas 516 (591) (6.328) (591)
Fornecedores 1.156 (949) 3.689 (886)
Outras contas a pagar - - 379 -
Impostos parcelados (432) 3.287 (433) 3.287
Outros passivos (403) (2.847) (319) (2.848)
Adiantamento de clientes (675) (3.350) (689) (3.364)
Atividades operacionais líquidas (2.370) (3.042) 8.468 (2.887)
Pagamento de Imposto de renda (737) (252) (1.227) (259)
Pagamento de juros (785) (8.638) (785) (8.639)
Caixa líquido proveniente de (aplicados
 nas) atividades operacionais (3.892) (11.932) 6.456 (11.785)

   Ajuste de  Patrimônio líquido Interesses dos
 Capital Reserva avaliação Prejuízo atribuído aos acionistas não
 Social legal patrimonial  acumulado acionistas controladores controladores Total
Saldo em 31 de dezembro de 2014 23.568 1.113 12.042 (51.835) (15.111) 364 (14.747)
Aumento de capital 98.120 - - - 98.120 - 98.120
Lucro (prejuízo) líquido do exercício - - - (12.165) (12.165) 96 (12.069)
Saldo em 31 de dezembro de 2015 121.688 1.113 12.042 (64.000) 70.844 460 71.304
Lucro (prejuízo) líquido do exercício - - - 693 693 (5) 688
Saldo em 31 de dezembro de 2016 121.688 1.113 12.042 (63.307) 71.537 455 71.992

 Controladora Consolidado
 2016 2015 2016 2015
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Juros recebidos 1.420 538 1.419 538
Acréscimo de investimentos (2.115) (2.166) - -
Acréscimos de ativos biológicos (20.156) (22.300) (32.576) (24.608)
Acréscimos do imobilizado (269) (538) (308) (538)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimentos (21.120)  (24.466) (31.465) (24.608)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos
Captação de empréstimos
 de partes relacionadas 14.500 6.876 14.500 6.875
Captação de empréstimo
 de terceiros (bancos) 12.500 58.146 12.500 58.146
Pagamento de empréstimos
 (juros e principal) (16.220) (116.838) (16.220) (116.843)
 Emissão de ações
 ordinárias e preferenciais - 98.120 - 98.120
Fluxos de caixa aplicado
 nas atividades fi nanceiras 10.780 46.304 10.780 46.299
Aumento (redução) líquido de caixa (14.232) 9.906 (14.229) 9.906
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 15.914 6.008 15.914 6.008
No fi m do exercício 1.682 15.914 1.685 15.914
Aumento (redução) de caixa e
 equivalentes de caixa, líquidos (14.232) 9.906 (14.229) 9.906

 Controladora Consolidado
 2016 2015 2016 2015
Despesas fi nanceiras (3.428) (11.064) (3.428) (11.064)
Receitas fi nanceiras 1.419 537 1.417 537
Lucro (Prejuízo) antes dos impostos 1.431 (11.912) 1.917 (11.810)
Imposto de renda e contribuição social (738) (253) (1.229) (259)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 693 (12.165) 688 (12.069)
Atribuível para:
Sócios controladores - - 693 (12.165)
Sócios não controladores - - (5) 96
Lucro por ação
Ações Ordinárias 0,017 (0,47) - -
Ações Preferenciais 0,017 (0,69) - -

JUÍZO DE DIREITO DA 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL JOÃO 
MENDES JÚNIOR DA COMARCA DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO. Praça Dr. João 

Mendes, s/n, Centro, São Paulo SP, CEP: 01010-000, fone: (11) 2171-6000. 
EDITAL DE CITAÇÃO DE MARTA PAREIRA DOS SANTOS -

 
Ação Monitória nº. 0203877-09.2010.8.26.0100 BERKLEY INTERNATIONAL DO 
BRASIL SEGUROS LTDA. em face de HIGITERC HIGIENIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA 
EPP -
MARTA PEREIRA DOS SANTOS -60. 
Considerando que a ré MARTA PEREIRA DOS SANTOS, encontra-se, atualmente, em lugar 
incerto e não sabido, visando o ressarcimento, com fundamento no contrato de contragarantias, 

indenizável di

-  que 

ADVERTÊNCIA -se-
t. 

 

Adriel Santos Santana (*)

Em tempos de "Lava 
Jato", os departamen-
tos de compliance das 

companhias utilizam esta 
ferramenta para conhecer 
com mais profundidade seus 
parceiros de negócios, sejam 
estes fornecedores ou com-
pradores, antecipando-se à 
ocorrência de possíveis frau-
des e até a riscos de imagem 
do seu negócio que o envolvi-
mento com mídias negativas 
podem causar.

Para evitar riscos de 
inadimplência, due 

diligence patrimonial
diligence, vem tomando cada vez mais espaço nas práticas de negócios 
promovidas por empresas brasileiras

O processo de due diligence 
não é exatamente algo novo, 
já era usado comumente no 
meio empresarial para fornecer 
subsídios para investidores em 
negócios por meio da coleta de 
dados e informações sobre em-
presas que lhes interessavam 
comercialmente. Neste aspec-
to, o tipo mais padronizado de 
due diligence empreendida nos 
negócios no Brasil é a consulta 
aos cadastros de órgãos de 
proteção ao crédito, tais como 
o SPC, Serasa e SCPC.

Dado a facilidade e rapidez 
de acesso aos dados aliado ao 
custo relativamente razoável 
por consulta, faz sentido que a 
maioria das empresas recorram 
a esses mecanismos antes da 
realização de operações diárias 
de compra e venda. Contudo, 
quando se trata da realização 
de negócios envolvendo valo-
res elevados ou cuja duração 
seja prolongada no tempo, 
estes meios se mostram insu-
ficientes para minimizar todos 
os riscos de uma operação 
comercial.

Em situações em que a 
inadimplência já se consolidou, 
a opção mais comum é a venda 
da carteira para empresas de 
recuperação de crédito, envol-
vendo altas taxas de deságios 
para o empresário. Nessa 
situação, o due diligence patri-
monial é uma opção que ganha 
cada vez mais importância no 
mercado de crédito.

Revelando todos os tipos de 
ativos de um investigado, que 
pode ser tanto um fornecedor 
quanto um comprador ou até 
mesmo o recebedor de um 
empréstimo ou financiamento, 
este procedimento permite 
que o empresário gerencie 
efetivamente os riscos de 
eventual inadimplência ou des-
cumprimento contratual ao ser 

relacionar com determinada 
pessoa ou empresa.

Portanto, vai além de co-
nhecer superficialmente com 
quem o empresário se envolve. 
A elaboração de um due dili-
gence patrimonial, também de-
nominado como levantamento 
ou investigação de ativos, 
permite que a empresa e o 
empresário não só tenham total 
ciência da situação patrimonial 
atual e futura do parceiro de 
negócio, como também saber 
quais bens e direitos efetiva-
mente possui.

Outra vantagem da inves-
tigação de ativos prévia é 
permitir a identificação rápida 
de maquiagens contábeis e 
fraudes patrimoniais que o 
futuro parceiro de negócio 
esteja cometendo. Dessa for-
ma, o empresário pode tanto 
abortar a concretização de um 
negócio como se antecipar, por 
meio de incidentes, tutelas e 
ações judiciais, para impedir ou 
combater fraudes que estejam 
em progresso para prejudicar 
o negócio que já foi realizado.

Inegavelmente, riscos em 
negócios sempre existirão e 
fatores prejudiciais ao seu 
desenvolvimento estarão à 
espreita. 

Exatamente por isso que 
agir com cautela e preparo, 
tomando todas as medidas 
necessárias para minimizar a 
ocorrência de possíveis pro-
blemas, especialmente os que 
poderiam ser evitados por 
meio da realização de um due 
diligence patrimonial, pode 
mostrar crucial para garantir 
a continuidade financeira da 
vida de uma companhia.

(*) - É advogado e analista sênior 
da Protiviti, consultoria global 

especializada em Gestão de Riscos, 
Compliance, Gestão da Ética, 

Prevenção à Fraude e Gestão da 
Segurança (www.protiviti.com).
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Especial
Fotos: Divulgação / Imagens: Reprodução

N o Brasil, em 25 anos, o número de fuman-
tes diários caiu de 29% para 12% entre 
homens e de 19% para 8% entre mulheres. 

Mesmo assim, o país ainda ocupa o oitavo lugar 
no ranking de número absoluto de tabagistas no 
mundo, com o total de 18 milhões de tabagistas, 
segundo pesquisa do INCA (Instituto Nacional de 
Câncer José de Alencar Gomes da Silva).

 
De acordo com o oncologista Tiago Kenji, es-

pecialista em câncer de pulmão do Instituto de 
Oncologia do Hospital Santa Paula (IOSP), o risco 
de câncer de pulmão em um ex-fumante será sem-
pre maior quando comparado a alguém que nunca 
tenha fumado. “Comparados aos não fumantes, os 
tabagistas têm cerca de 20 a 30 vezes mais risco 
de desenvolver o câncer de pulmão. Geralmente 
os sintomas aparecem apenas quando a doença 
já está avançada como: tosse frequente, mudança 
no padrão da tosse, tosse com sangue, rouquidão, 
chiado no peito, falta de ar e dor no tórax”, explica 
o especialista.

O câncer de pulmão pode ser classificado em 
quatro estágios. O estágio 1 representa os tumores 
iniciais, o 2, os tumores um pouco maiores, mas 
ainda restritos aos pulmões, o 3, os tumores avan-
çados dentro do tórax, e o 4 são os tumores que 
já se disseminaram pelo organismo. O tratamento 

é feito com cirurgia, radioterapia e quimioterapia. 
“Costumo dizer para meus pacientes que, hoje, 
o maço de cigarros custa em média R$ 7,00. Em 
vinte anos, o indivíduo gastará em média R$ 50 
mil, ou seja, se parar de fumar, ele pode comprar 
um carro zero km ou fazer uma viagem para o 
exterior”, diz Kenji.

Para quem convive com fumantes, o médico 
aconselha a evitar ao máximo o contato com o 
cigarro, determinando a área externa como o úni-
co ambiente possível para quem quiser fumar. O 
médico afirma que o simples fato de ser fumante 
passivo já aumenta em 30% o risco de ter câncer 
de pulmão. “O tabagismo é uma doença crônica e 
transmissível, basta olhar alguém fumando para 
sentir vontade. É por isso que 85% dos tabagistas 
começam a fumar aos 16 anos. De 80% que ten-
tam parar, apenas 3% conseguem”, afirmou. Se o 
tabagista está em tratamento, é importante que 
a família e amigos saibam lidar com as possíveis 
recaídas. “Em média, é na terceira tentativa que a 
interrupção definitiva é alcançada pelo paciente.”

 
Além do câncer de pulmão, o cigarro pode cau-

sar cerca de 50 outras doenças, especialmente 
problemas ligados ao coração e à circulação.

De acordo com o médico, cada tragada é respon-
sável pela inalação de aproximadamente 4,7 mil 

O Brasil ocupa o oitavo lugar no ranking 
de número de tabagistas no mundo

Amanhã, 31 de maio, 'Dia Mundial Sem Tabaco' - A data é uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e tem o objetivo de alertar a população sobre os perigos causados pelo hábito de fumar. A entidade afi rma 
que as doenças relacionadas ao tabaco matam mais que tuberculose, AIDS e malária juntas. Segundo estudo 
da organização, no início deste ano, o tabagismo mata quase 6 milhões de pessoas anualmente, sendo 600 mil 
vítimas do fumo passivo. Até 2030, este número deve aumentar para 8 milhões.

substâncias tóxicas. As principais são a nicotina, 
associada aos problemas cardíacos e vasculares 
(de circulação sanguínea); o monóxido de carbo-
no (CO), que reduz a oxigenação sanguínea no 
corpo; e o alcatrão, que reúne vários produtos 
cancerígenos, como polônio, chumbo e arsênio.

Entre os principais danos 
causados ao corpo estão:

 • Boca: mau hálito, irri-
tação da gengiva, apa-
recimento de cáries, 
alteração nas papilas 
gustativas, o que afeta 
o paladar, e aumento 
do risco de câncer de 
boca.

 • Cérebro: a dificul-
dade de circulação 
sanguínea no órgão 
pode comprimir os 
vasos e aumentar a 
pressão arterial, re-
sultando em um der-
rame cerebral .

 • Coração: aumento do colesterol total, da pressão 
arterial e da frequência cardíaca, que pode subir 
em até 30% durante as tragadas. Além disso, todo 
fumante é mais propenso a ter infarto.

 • Corrente sanguínea: o fumante está mais su-
jeito a problemas relacionados à circulação como 
aneurisma, trombose, varizes e tromboangeíte 
obliterante, que afeta as extremidades do corpo, 
podendo levar à amputação de membros.

 • Estômago: náuseas e irritação das paredes do 
estômago. As substâncias tóxicas do cigarro 
também podem gerar gastrite, úlcera e câncer 
no estômago.

 • Fígado: a nicotina 
é metabolizada no 
fígado e, consequen-
temente, aumenta a 
chance de desenvol-
ver câncer no órgão.

 • Pulmão: os tecidos 
dos pulmões perdem 
a elasticidade e são 
destruídos aos pou-
cos. A doença pulmo-
nar obstrutiva crônica 
(DPOC) é um dos 
problemas causados e 
manifesta-se de duas 
maneiras: enfisema 
pulmonar e bronquite 
crônica. Das mortes 
provocadas por essas 
enfermidades, 85% 
estão associadas ao ci-
garro. Elas geralmente 
se desenvolvem de-
pois de muitos anos de 
agressão aos tecidos 
do pulmão por causa 
das toxinas do cigarro.

Sete dicas para abandonar o 
cigarro:
 1 Em média, é na terceira tentativa que a interrupção 

defi nitiva é alcançada, tenha paciência.

 2 Existem vários grupos de apoio antitabagistas para 
orientar os pacientes que desejam parar de fumar. 
As pessoas se reúnem em grupos de autoajuda, 
no mínimo, uma vez por semana. Em alguns casos 
essa frequência pode ser ajustada para mais dias 
por semana.

 3 No Brasil, os tratamentos farmacológicos podem 
ajudar, eles incluem o uso de adesivos e goma de 
mascar.

 4 Evite bebidas alcoólicas e café, pois a ingestão 
desses líquidos estimula a vontade de fumar.

 5 A abstinência é normal e dura somente alguns 
minutos. Neste momento, beba água, masque 
chiclete ou coma algum doce.

 6 A prática de exercício físico contribui muito para a 
melhora respiratória. As atividades mais indicadas 
são natação, caminhada, corrida e ciclismo.

 7 Busque o apoio de sua família e amigos para lidar 
com possíveis recaídas.

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

Algumas das vantagens em largar o vício são:

 • Ter a pressão sanguínea de volta ao normal 
após 20 minutos sem fumar.

 • Ter a circulação sanguínea adequada após 
três semanas sem cigarro.

 • Depois de 5 a 10 anos, ter o risco de infarto 
igual ao de uma pessoa que nunca fumou.

 • Os que largarem o cigarro aos 30 anos podem 
viver até dez anos mais do que viveriam.

 • Diminuir a ansiedade e o risco de calvície.

Benefícios para quem para de fumar:
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NF-e 4.0 e ERP: o que 
muda para as empresas 
depois do dia 2 de julho?

Dia 02 de julho de 2018. 

Esse é o seu prazo fi nal 

para adotar de vez a 

NF-e 4.0

O novo formato da nota 
fi scal eletrônica já está 
disponibilizado para 

uso desde 2017, junto com a 
sua versão anterior, a NF-e 
3.10. O Governo permitiu a 
utilização dos dois formatos 
para que os comerciantes e os 
desenvolvedores de soluções 
de emissão de NF tivessem 
tempo hábil para adequar os 
programas e se adaptarem 
ao novo modelo. Se você usa 
uma solução fi scal que esteja 
atualizada com as exigências 
governamentais, certamente 
já está apto a utilizar a nova 
versão 4.0.

Com o prazo chegando ao 
fi m, a versão 3.10 para de 
funcionar e apenas a 4.0 passa 
a ser aceita. Na prática, isso 
signifi ca que os emissores terão 
mais algumas informações para 
preencher no documento, mas 
nada que cause muita dor de 
cabeça, principalmente para 
quem já trabalha com uma boa 
solução de ERP.

A Nota Fiscal Eletrônica no 
Brasil começou a valer em 2006 
e foi recebida com certa des-
confi ança. Hoje, sua emissão 
já virou rotina, com mais de 17 
bilhões de notas emitidas por 
mais de 1 milhão de emissores, 
segundo o site ofi cial da NF-e.

Depois do dia 2 de julho 
de 2018, apenas a versão 4.0 
será aceita pela Secretaria da 
Fazenda. O arquivo XML que 
passa a ser gerado terá um 
novo layout, defi nido pela Nota 
Técnica 2016.002 em novem-
bro de 2016 e atualizado em 
abril de 2017.

Entre as principais mu-
danças, podemos destacar a 
adoção do protocolo TLS 1.2 
ou superior, fi cando proibida 
a utilização do protocolo SSL. 
Essa mudança chega para ga-
rantir mais segurança durante 
o processo de envio da Nota 
Fiscal, já que o protocolo SSL 
apresenta algumas vulnerabili-
dades. Também temos algumas 
modifi cações nas regras de va-
lidação, para atender os novos 
campos ou controles.

Em relação ao seu conteúdo, 
talvez a principal mudança seja 
referente ao campo especial do 
Fundo de Combate à Pobreza 
(FCP), que recebe recursos 
do ICMS. No novo layout, te-
mos campos relativos ao FCP 
para operações internas ou 

interestaduais, com ou sem a 
substituição tributária. O valor 
devido, de acordo com o per-
centual do imposto recolhido, 
deve ser identifi cado nos cam-
pos pré-determinados. Tam-
bém recebem novos campos a 
base do cálculo e a ocorrência 
de retenção aplicada ao FCP.

Outra mudança importante 
fi ca por conta do campo indi-
cador da forma de pagamento, 
que passa a integrar o Grupo 
de Informações de Pagamento. 
Antes ele se restringia a infor-
mar se o pagamento aconteceu 
à vista ou a prazo, mas agora 
é preciso informar também 
qual o meio de pagamento 
utilizado: dinheiro, cheque, 
cartões de débito ou crédito, 
vale alimentação, entre outros.

Para as empresas, outras 
novidades significativas da 
NF-e 4.0 são: a possibilidade 
de preencher “operação pre-
sencial, fora do estabeleci-
mento” no campo “Indicador 
de Presença” (isso ocorre no 
caso de venda ambulante); a Nf 
passa também a aceitar duas 
novas modalidades de frete: o 
transporte próprio por conta 
do remetente e transporte pró-
prio por conta do destinatário.

O novo layout passa a contar 
com o “Grupo de Rastreabilida-
de de Produto”, que permite o 
rastreamento de itens sujeitos 
a regulações sanitárias, como 
bebidas, itens odontológicos 
ou defensivos agrícolas. As em-
presas que trabalham com me-
dicamentos devem informar 
na NF-e o código da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária) em um campo 
específi co do documento.

Como você pode ver, a 
evolução da NF-e 3.10 para 
a NF-e 4.0 é na verdade uma 
série de mudanças técnicas, 
mas que não devem atrapalhar 
a rotina das empresas. Se sua 
organização já possui um ERP 
de qualidade, que acompanha 
todas as novidades e demandas 
da Secretaria da Fazenda, e 
que cumpre com o seu papel 
de acompanhar seus clientes 
e oferecer sempre o melhor 
serviço, certamente já está 
preparado para as novidades 
da NF-e 4.0. A mudança da 
Nota Fiscal Eletrônica chega 
para acompanhar a evolução 
da nossa economia e os ERPs 
atuais já estão preparados para 
este momento.

(*) É fundador da SoftUp – empresa 
brasileira criadora do sistema

de gestão* (ERP) grátis.
Mais informações no site:

www.sistemagratis.com.br.

Robinson Idalgo (*)

News@TI
Futuro da IoT e Blockchain são destaques de 
evento em São Paulo

@Tecnologias como internet das coisas, inteligência artifi cial e 
blockchain estão revolucionando a maneira de pensar, interagir 

e viver em sociedade. As mudanças nos hábitos, comportamentos e 
os impactos dessa transformação no mercado serão destaques da 
SGTI 2018 – Semana de Gestão, Tecnologia e Inovação. O evento, que 
acontece pela primeira vez em São Paulo, será realizado no Centro 
Universitário UNIBTA, nos dias 4 e 5 de junho.Serão dois dias de 
palestras, exposições e debates reunindo especialistas do Brasil e 
do mundo. O principal destaque do evento será a participação do 
Ph.D. Huseyin Ucar, professor da Universidade da Flórida. O docente 
apresenta painel sobre a evolução da tecnologia e as projeções para 
o futuro. Profi ssionais da IBM, TOTVS e especialistas da USP e do 
próprio UNIBTA, completam a lista de palestrantes. O evento, volta-
do para o desenvolvimento de novas práticas, modelos gerenciais e 
inovações empresariais, tem como objetivo agregar valor ao mercado 
e potencializar novos negócios na região. O encontro é gratuito, mas 
para participar das palestras é necessária inscrição prévia, que pode 
ser realizada pelo site: https://www.sympla.com.br/grupocetec.

Jovens brasileiros criam ferramenta 
preditiva 

@Após cinco meses de muitas pesquisas e análises, jovens colabo-
radores da GE Celma, em Petrópolis (RJ), unidade da GE Avia-

tion no Brasil, criaram uma ferramenta preditiva pioneira no mundo. 
Batizada de PATMOS, a inovação é capaz de analisar em milésimos 
de segundo a performance de 250 parâmetros na montagem de um 
motor aeronáutico, ou seja, mais de 10 milhões de dados capazes 
de indicar se determinado motor será aprovado ou não no banco de 
provas, a etapa fi nal do processo de reparo de motores. O método 
possibilita detectar digitalmente o problema e corrigi-lo antes de 
fi nalizar a montagem do motor e do mesmo ir para o teste. “Com o 
PATMOS, a expectativa é alcançar 100% de assertividade na previsão 
dos dados e o número de reprovações pode tender a zero. Este será 
mais um diferencial competitivo da GE Celma, visto que a empresa 
já consegue realizar a completa revisão de um motor, incluindo re-
cebimento, desmontagem, limpeza, inspeção, remontagem, testes e 
expedição, entre 60 e 65 dias. Um recorde no mercado mundial de 
aviação”, diz Rodrigo Araújo, da área de Planejamento de Produção, 
e um dos idealizadores.

Eduardo Bernuy (*)

Isso mesmo. Cada vez que não trocamos as nossas senhas nos 
períodos em que nos é exigido, usamos nosso e-mail corpo-
rativo para criar uma conta em um aplicativo ou realizar uma 

compra em um e-commerce, ou mesmo clicamos em um e-mail 
sem refl etir muito a respeito, mesmo notando que ele tem algo 
que foge ao padrão da empresa, estamos entregando nas mãos 
de criminosos as nossas credenciais corporativas e facilitando 
seu acesso às informações dos locais onde trabalhamos.

A partir de brechas, os hackers passam a conhecer um pouco 
mais sobre a empresa, estudar sua cultura e criar e-mails falsos, 
justamente incentivando o clique para disseminar vírus, derrubar 
sistemas, entre muitas outras possiblidades. Tudo o que eles 
precisavam era de uma brecha que nós mesmos demos. Além 
disso, nem é preciso ser um "hacker profi ssional" para provocar 
estragos: qualquer pessoa, mesmo com pouco conhecimento 
de tecnologia, pode ter acesso, na deep web, a um verdadeiro 
cardápios de cibercrimes, escolher o que desejar e usar as cre-
denciais corporativas para disseminar ataques cada vez mais 
sofi sticados. Trata-se do "CaaS – Cybercrime as a service" e, com 
ele, a propagação de ataques de sequestro de dados (Ramsonwa-
re), com poder de parar toda uma operação, a popularização do 
Cryptojacking, motivados pelo crescimento das criptomoedas, e 
que podem detonar o poder computacional de empresas, entre 
outros tipos.

Com as credenciais, os criminosos podem acessar redes remo-
tamente, dados armazenados na nuvem ou orquestrar um ataque 
maior, com forte poder de destruição. A Computerworld lembra 
do case Shamoon 2 que causou três grandes ondas de ataques 
na Arábia Saudita, utilizando uma combinação de ferramentas 
legítimas e scripts para promover reconhecimento de rede, roubo 
de credenciais e entregar um trojan de capacidade altamente 
destrutiva, o Disttrack.

A identidade é o novo perímetro
A fi gura do hacker encapuzado, vasculhando o computador na calada da noite, buscando falhas em 
sistemas está no imaginário de cada nós. Porém, mais fácil do que investigar brechas é ter acesso às 
informações de uma empresa diretamente, certo? Pois quantos de nós já entregamos nas mãos de 
cibercriminosos nossas credenciais corporativas?

Grandes vazamentos vieram a público recentemente – Uber, 
Facebook, Netshoes – mas o problema é muito maior do que se 
imagina. Relatório da consultoria Javelin Strategy e Research, 
divulgado recentemente, mostra que o número de vítimas que 
tiveram seus dados vazados cresceu 16% somente nos EUA, che-
gando a 15 milhões, sendo que entre eles, desde indivíduos até 
grandes corporações. Outro exemplo conhecido é da operadora 
de telefonia móvel Swisscom: os dados pessoais de um em cada 
dez residentes na Suíça estavam comprometidos.

Em 2016, o roubo de identidade já era considerado o principal 
crime de violação de dados do mundo. Segundo o Relatório do 
Breach Level Index1, 1792 violações de dados comprometeram 
quase 1,4 bilhão de registros de dados do mundo inteiro de 2016, 
um aumento de 86% em relação ao ano anterior.

O Brasil, por sua vez, já é considerado polo do cibercrime mun-
dial, ao lado de Índia, Coreia do Norte e Vietnã, alvo número um 
e a principal fonte de ataques na América Latina, segundo estudo 
recente da McAfee e a CSIS. Mas uma característica peculiar 
dos crimes cibernéticos aqui é que 54% deles são originários 
do próprio país, demonstrando que temos um ecossistema de 
cibercrime diferente do resto do mundo. Será que não estamos 
contribuindo para este cenário ao negligenciar nossa identidade 
corporativa?

Assim, não adianta apenas trabalharmos com as seguranças do 
perímetro, com fi rewalls e outros métodos cada vez mais inteli-
gentes e rebuscados se entregarmos nosso crachá diretamente 
nas mãos dos criminosos. A refl exão fi ca para cada um de nós e a 
lição, no mundo do cibercrime é que a identidade defi nitivamente 
se tornou o novo perímetro e todo cuidado é pouco.

Sobre Eduardo Bernuy - Diretor de operações - Redbelt
 
(*) É um dos fundadores da Redbelt (2009) e responsável pela coordenação de 

projetos e soluções relacionadas à cibersegurança.

As empresas estão inves-
tindo cada vez mais em se-
gurança. Segundo o Gartner, 
em 2018, as organizações 
vão gastar US$ 96 bilhões 
em produtos e serviços de 
segurança, mas será que es-
ses investimentos vão de fato 
ajudar a reduzir o impacto das 
ameaças? Infelizmente, em 
muitos casos, não é isso que 
acontece.

No Brasil, a ascensão dos 
ataques cibernéticos tem im-
pulsionado os investimentos 
em segurança da informação. 
O país, segundo um estudo di-
vulgado pelo IDC no início deste ano, é alvo de parte signifi cativa 
dos ataques cibernéticos e, junto de Argentina e México, é um 
dos países com maior número de ataques detectados por ano. 
A evolução dos ransomwares é um dos fatores que levou a um 
aumento de 10% a 12% dos orçamentos dedicados à segurança.

De acordo com o estudo do IDC, a maioria das empresas 
brasileiras está investindo, principalmente em soluções anti-
malware e servidores de segurança para pontos terminais, bem 
como em áreas relacionadas à segurança móvel e em fi rewall. 
Apesar de o investimento na adoção de novas tecnologias de 
segurança ser um passo importante, existe uma grande contro-
vérsia relacionada ao ROI de algumas dessas ferramentas em 
determinados ambientes.

Por incrível que pareça, mesmo que boa parte dos líderes 
de segurança contem com alguns indicadores chaves de per-
formance para monitorar e medir as atividades da sua área, 
não contam com um processo ou uma abordagem para medir 
a efetividade dos controles de segurança, o que pode levar a 
uma série de equívocos e a um ambiente lotado de soluções 
que pouco agregam valor, tornando a infraestrutura de TI ainda 
mais difícil de gerir e proteger.

Um estudo divulgado pela Varonis no último ano confi rma isso, 
revelando que 76% dos profi ssionais de segurança creditam o 
nível de maturidade de sua estratégia de segurança a investi-
mentos em ferramentas individuais. Investir em uma estratégia 
de soluções pontuais de segurança, no entanto, pode até mitigar 

algumas ameaças específi cas, 
mas, sem que haja um uso mais 
tático, o ROI desses produtos 
acabar sendo baixo.

Os benefícios de calcular 

o ROI do ambiente de 

segurança

Uma das maneiras de garan-
tir um maior ROI na infraestru-
tura de produtos de segurança 
é contar com uma abordagem 
baseada em métricas, focada 
em justifi car investimentos. 
Dados recentes mostram que 
poucas empresas calculam 
o ROI de seus controles de 
segurança.

O cálculo do ROI e o oferecimento de métricas relevantes 
vão dar ao líder de segurança a possibilidade de enfrentar a 
difícil posição de ter de explicar que a causa de uma violação 
de dados foi a falta de um controle específi co que foi cortado 
do budget, por exemplo.

Ao incorporar mais análise de dados e evidências empíricas, 
por meio da análise de incidentes de segurança e ameaças com-
batidas no cotidiano – acompanhadas do impacto que teriam se 
não tivessem sido detidas –, é possível demonstrar a efetividade 
dos programas de segurança. Mais do que apenas juntar dados 
de invasões, é essencial relatar o valor obtido na linguagem dos 
executivos, ressaltando o que a empresa poderia ter perdido 
em termos de negócio, como perda de propriedade intelectual, 
roadmaps de produtos e informações sensíveis de clientes e 
funcionários, e danos permanentes à reputação.

Além disso, é importante destacar que, muito mais importante 
do que investir em tecnologias de segurança, é fundamental 
estar atento ao nível de visibilidade do ambiente. Você sabe 
onde estão seus dados sensíveis? Sabe se eles estão classifi cados 
de forma apropriada? Sabe quem tem acesso a eles? Sem essas 
informações básicas do que deve ser protegido, é praticamente 
impossível entender quais são as soluções que vão dar mais su-
porte à sua estratégia de segurança, o que, consequentemente, 
vai acabar gerando um ROI preocupante.

(Fonte: Carlos Rodrigues, vice-presidente da Varonis para América Latina).

Entenda o impacto de ignorar o ROI dos 
seus produtos de segurança digital

Vendas de televisão tendem a crescer 5% no período da Copa
As datas sazonais aquecem o varejo 

durante o ano, e na Copa do Mundo não 
é diferente. Para impulsionar as vendas 
de TVs no período, por exemplo, muitas 
lojas e magazines criaram promoções e 
condições especiais e atraíram a atenção 
dos consumidores. Segundo Claudio Fe-
lisoni, presidente do Instituto Brasileiro 
de Executivos de Varejo e Mercado de 

Consumo (IBEVAR), a venda de TVs, 
motivada especifi camente pela Copa, gira 
historicamente em torno de 5% do total.

O especialista acredita que os fãs do 
futebol não são mais reféns do aparelho 
e podem optar por outros produtos como 
celulares, tablets e laptops. “Em campeo-
natos passados, o consumidor tinha que ter 
uma TV para assistir aos jogos, agora pode 

optar por outros aparelhos”, diz Felisoni. 
Entretanto, o professor explica que con-
sumidores “novidadeiros” tendem a ceder 
e adquirir novos produtos com frequência, 
ainda mais em datas especiais, como na 
Copa. Já pessoas menos propensas a gastar 
com novidades, normalmente, esperam os 
preços diminuírem ou fi cam de olho nas 
promoções (www.ibevar.org.br).
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Esta quarta é o décimo sexto dia da lunação. Lua em mau aspecto com Netuno pode deixar o início do dia um pouco 
confusão. Esse aspecto provoca falta de objetividade e pode levar a tomar atitudes imprudentes e perigosas. Com 
o ingresso da Lua em Capricórnio às 06h28 o astral vai fi car mais sério e taciturno.  A Lua Cheia em Capricórnio 
permite resolver questões de forma prática, focar na vida profi ssional e na realização de metas que já foram traçadas 
antes. Boa quarta para usar de determinação e força de vontade para alcançar o que vem perseguindo há algum 
tempo ainda durante esta semana.  
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Com o Sol em Gêmeos torna o 
momento vibrante para as relações 
amorosas e a satisfação sexual. 
O afeto e a compreensão levam 
ao entendimento conjugal. A de-
sorganização deverá ser corrigida 
aproveitando o trânsito da Lua por 
Capricórnio. 67/467 – Marrom.

O bom aspecto da casa dois neste fi nal 
de maio aumenta o interesse pelas 
viagens e ajuda na elevação material. 
Novos valores e princípios passam a 
orientar a sua vida. Evite a atitudes 
muito fi xas que serão negativas na sua 
carreira profi ssional. 51/251 – Azul. 

O Sol em seu signo dá maior confi an-
ça e provoca decisões importantes. 
Pode encontrar difi culdades que 
devem ser superadas de forma estra-
tégica e com muita diplomacia. Boa 
disposição para a intimidade sexual 
depois que passar seu aniversário. 
58/858 – Branco.

A Lua Cheia em Capricórnio permite 
resolver questões de forma prática, 
focar na vida profi ssional e na reali-
zação de metas que já foram traçadas 
antes. Está vivendo a fase mais 
delicada do ano, com possibilidade 
de atritos no trabalho e impedimento 
para que o que deseja não se concre-
tize logo. 43/243 – Amarelo. 

Terão novidades e boas perspectivas 
que poderão mudar sua vida neste 
mês de junho. Antes de qualquer 
coisa precisa ter paciência, dosando a 
autoconfi ança e o otimismo exagera-
do e negativo. Termine o mês sendo 
uma pessoa determinada a resolver 
pendências. 59/659 – Amarelo.

Faça planos bem elaborados e deter-
minantes. É importante aprimorar a 
questões em andamento e encontrar 
soluções para os obstáculos. No fi nal 
do dia as pessoas se voltam para suas 
responsabilidades e compromissos 
e fi cam dispostas a fazer o que é 
necessário fazer. 66/566 – Verde.

Estará mais realista e menos român-
tico, o que ajuda a ter certeza com 
quem poderá contar. As dúvidas 
vão desaparecendo a as certezas 
surgindo. As alianças e sociedades 
iniciadas recentemente fi cam mais 
fi rmes através do entendimento. 
Bom para amar na relação sexual. 
41/741 – Cinza.

Sua disposição vai melhorar neste 
fi nal de mês. Cultive o bem-estar 
tanto material como emocional. 
Faça aquilo que lhe agrada e dê 
satisfação. Boa q uarta para usar de 
determinação e força de vontade 
para alcançar o que vem perseguin-
do há algum tempo ainda durante 
esta semana.  21/321 – Claras.

A Lua em seu signo o faz mais 
realista e saberá com quem poderá 
contar para o que pretende alcançar. 
Aproveite para conviver com a pessoa 
amada, amigos e com a família. Neste 
começo de semana haverá grande 
harmonia que tornará a vida sexual 
plena e feliz. 89/889 – Amarelo.

Com a Lua em Capricórnio saberá 
que grande parte de sua segurança 
emocional vem do trabalho. Não se 
sobrecarregue de tarefas e coisas 
novas para fazer, como é bem do seu 
estilo. Algumas atividades podem 
parecer mais lentas, mas isso será 
algo passageiro. 77/377 - Azul.

Lua em mau aspecto com Netuno 
pode deixar o início do dia um pouco 
confusão. Esse aspecto provoca 
falta de objetividade e pode levar 
a tomar atitudes imprudentes e 
perigosas. Bons momentos, tornan-
do a vida sexual mais ativa. O Sol 
em Gêmeos faz a família ter maior 
proximidade. 43/443 – Cinza.

O momento é ótimo para avaliar uma 
relação, enxergando tudo de forma 
mais clara. O bom entendimento com 
a pessoa amada leva a uma troca 
intensa de afeto. Com a Lua em Ca-
pricórnio determine agora as metas 
e situações que deseja alcançar no 
futuro. 76/776 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 30 de Maio de 2018. Dia de Santa Joana D’Arc, Santa 
Amélia, São Fernando III, São Batista Verani e Dia do Anjo Mumiah, 
cuja virtude é a espiritualidade. Dia do Geólogo, Dia do Decorador 

e Dia dos Bandeirantes. Hoje aniversaria o guitarista Tom Morello 
que completa 54 anos, o jogador de futebol Steven Gerrard que chega 
aos 38  anos e a modelo e atriz Yoona que nasceu em 1990.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau é uma pessoa versátil falante 
e sociável.  Em geral não faz restrições a ciência de seu tempo, mas 
segue as tradições espirituais de todas as épocas. Costuma ser bastante 
hábil em ver além das aparências e gosta de partilhar o que percebe, 
principalmente se isto ajudar as pessoas. Aprecia o conhecimento das 
leis, sejam elas científi cas humanas ou divinas, e geralmente têm vida 
longa. Tem um senso de humor natural. No lado negativo se sentir 
hostilidade tende a fi car mal humorado e irritado.

Dicionário dos sonhos
BARBA – Se for uma barba normal está sempre rela-
cionada a riquezas, melhoria e prosperidade. Grande 
demais, indica que seus projetos não se realizarão. 
Barba escura, preta é riqueza. Branca, solução favo-
rável de seus projetos. Fazer a barba é aviso de um 
negócio inesperado. Barba cheia é riqueza. Corta-la 
é sinal de sorte durante três dias.
Números de sorte: 09, 12, 18, 35, 43 e 88.

Simpatias que funcionam
Ter sempre dinheiro: Vai precisar de algumas 
moedas, mel, sal, pimenta do reino. Pegue algumas 
moedas que estejam em circulação e tenham algum 
valor. Jogue mel em cima da s moedas, uma pitada 
de sal e duas pitadas de pimenta do reino. Reze de 
coração, pedindo que melhore as suas fi nanças.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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TCOP
CASAPR

OPRIA
XIRATEU
ALIENAVEL
DITREI

DECIDERUN
ATONASNH

UNIA
VESSO

RECLUSOD
IIIOLHA

ESGOTADOV
MAU

CPSI
COZIDOSEO

UNATAL
ANARQUISTA

Cobrança
extra de
alguns
hotéis

Produto
usado na
vedação
de boxes 

Sonho de
quem pa-
ga aluguel 
para morar

Taxa 
(de juros),
em inglês

Forma de
rampas
de skate

(?) e
Outros,
banda 
carioca 

Correr, 
em inglês

Trecho de
rio que se
pode cru-
zar a pé

Nélson
Hungria,
jurista

brasileiro 
A sílaba

destituída
de acento

tônico  

"O (?) dos 
Ponteiros",

de Ana
Carolina

Letra que
precede o
apóstrofo

"Chave"
usada por
ladrões

de casas 

"Macaco,
(?) teu
rabo" 
(dito)

Recado
frustrante 
em sites de
compras

Alinne
Moraes,

atriz soro-
cabana

Cantor 
de "Timo-

neiro"

Exercer o
direito de
escolha
Examinar de novo

Uso do açafrão
na culinária

O cheque usado na
compra a crédito

Toma uma
resolução

Que pode
ser trans-

ferido
para outro

dono

Colei;
grudei

Afastado
do conví-
vio social

Vogal 
do pingo

Não crus Partidário
da doutrina que

rejeita o governo e a
autoridade do Estado

Órgão regional da Jus-
tiça Eleitoral (sigla) 
Posição do prefixo
em uma palavra

Verbo
(abrev.)
Assento,
em inglês

Terminais
de pilhas
Sufixo de
"róseo"

A 23ª letra
grega

Retira-se
do recinto

Flexível;
elástico
(o metal)

A Londres 
Nordesti-
na (RN)

Roentgen (símbolo)

Medidas 
de remédio
As Nações

Unidas

3/psi — run — vau. 4/rate — seat. 5/gazua.
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O maravilhoso mundo de 
Disney On Ice tem Mickey, 
Minnie, Donald e Pateta 
relembrando momentos 
da Disney que marcaram 
gerações em uma empolgante 
celebração

A viagem que despertará memórias 
apresentará oito clássicos, mais 
de 50 personagens e também o 

sucesso dos cinemas Procurando Dory. 
A nova montagem que chega a São Pau-
lo, no dia 30 de maio, para temporada 
no Ginásio Ibirapuera, acaba de abrir 
novas sessões ao público.  

Serviço: Ginásio Ibirapuera, R. Manoel da Nóbrega, 
nº 1361. Quartas (30/5 e  6/6) às 19h30, quintas (31/5 e 
7/6) às 11h, 15h e 19h, sextas (1 e 8/6) às 19h30, sábados 
(2 e 9/6) às 11h, 15h e 19h e domingos (3 e 10 /6) às 10h, 
14h e 18h. Ingressos: De R$ 70 a R$ 320.

Disney

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn
Equilíbrio e Harmonia.

A Vida se trata de encontrar o seu Equilíbrio.

Encontrar o seu caminho de volta para o equilíbrio e a har-
monia com o Universo é a melhor maneira de abordar a vida. 
É simples e mudará como você experiencia cada dia. É um 
processo simples que você executa sempre que percebe que 
precisa retornar ao equilíbrio e harmonia com o seu mundo.

Sente-se e fi que confortável, preferivelmente em algum lugar 
onde não seja perturbado por alguns minutos. Faça uma respi-
ração profunda e a libere com força. Observe como você está 
se sentindo. Relaxe o seu corpo. Como você está se sentindo 
agora? Relaxe o seu corpo um pouco mais e se interiorize. Como 
você está se sentindo agora? Relaxe mais ainda o seu corpo. 
Como você está se sentindo agora?

Se esta for a sua primeira experiência com o trabalho de 
respiração, pare aqui e perceba como você se sente diferente 
agora do que quando começou. A cada dia queremos que você 
se interiorize um pouco mais e siga um pouco mais adiante, até 
que tenha alcançado um ciclo de 9.

Observe o quanto você pode se interiorizar mais e permanecer 
presente e o quanto você está mais conectado com o fl uxo da 
energia Universal.

Pensamento para hoje: Pratique o processo de relaxar e de se 
interiorizar e perceba com que rapidez você retorna ao equilíbrio 
e harmonia com Tudo O Que É. E assim é.

Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias

Regina Drumond

Estreia
O diretor Pedro Granato e o dramaturgo Leonardo Cortez 

trabalham juntos pela primeira vez em Pousada Refúgio, 
espetáculo que discute o descontentamento geral da classe 
média brasileira com a realidade do país e o desejo de aban-
donar tudo para viver mais perto da natureza. A peça estreia 
na quinta-feira, dia 7 de junho. A trama apresenta dois casais 
que desejam construir um recanto no meio da natureza para 
fugir de suas várias crises. Durante um jantar para festejar 
a maquete da Pousada Refúgio, a realidade ameaça destruir 
o sonho do grupo. Nesse apartamento hipster, uma série de 
verdades sobre aquelas relações deterioradas fi cam mais 
evidentes à medida que os convidados consomem bebidas 
alcoólicas. Esse desmoronamento dos sonhos e slogans pu-
blicitários prontos para uma vida melhor coloca em choque 
universos em busca de harmonia. Para tratar de todas essas 
questões, o elenco tem um trabalho intimista ao expor pouco 
a pouco o ridículo da nossa tragédia. A situação se passa como 
um plano sequência, em que a ação acontece em um único 
espaço e em tempo real, sem elipses ou saltos.

Com Daniel Dottori, Glaucia Libertini, Leonardo Cortez, 
Maurício de Barros e Tatiana Thomé.

 
Serviço: Sesc Pompeia,, R Clélia, 93. Quinta a sábado às 21h30 e aos domingos 

às 18h30. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). Até 1/7.
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Espetáculo “O Maravilhoso Mundo de Disney On Ice”.

A obra “A Vênus das Peles”, de 
Leopold von Sacher-Masoch, desde 
seu lançamento em 1870, se tornou 
fonte de inspiração para poetas, 
pintores, dramaturgos, músicos, 
cineastas, psicólogos, médicos, 
sociólogos, entre outros. Provavel-
mente porque o autor nesta novela 
explicita e radicaliza sua visão con-
turbada sobre o desejo, envolvendo 
o leitor numa refl exão inevitável 
sobre os papéis que representa-
mos no cotidiano, sobre os limites 
entre fantasia e realidade, sobre a 
presença subliminar da sedução em 
todas as relações sociais e sobre o 
paralelismo entre essas relações e 
o ato sexual. Com seu desfi le de 
medos, taras, desejos secretos, 
humilhação e sofrimento, e com o 

debate que propõe sobre sexo, arte e 
poder. .Na história um homem, uma 
mulher, o livro “Vênus em Pele” de 
Masoch, a tela de Ticiano - Vênus 
ao espelho, dois goles de café e um 
casaco de pele: elementos de uma 
mesma cena, fi guras de uma possível 
fantasia. Ele e Ela imersos em um 
território desconhecido, no limiar 
da dor e do prazer e, ainda que 
excitante, revelador de conteúdos 
obscuros que podem transbordar 
para além daquela sala de uma 
grande metrópole em um dia de 
tempestade. Com Ana Carolina 
Godoy e Rafael Steinhauser. 

Serviço: IAB - Instituto de Arquitetos do Brasil,  
R. Bento Freitas, 306, República, tel.3259-6149. 
Sábados às 21h e aos domingos às 18h, sessões 
extras: Quinta (31/5) às 21h e segundas (4/6 e 9/7) 
às 21h. Ingressos: Pague quanto puder.Cena da peça “A Vênus das Peles”. 

Li
gi

a 
Ja

rd
im

Confl ito editorial
Qual é o percurso que uma obra de arte 

faz até chegar ao público? Esse é o ponto 
de partida da peça “Política da Editora”, 
criação do dramaturgo Eduardo Aleixo 
publicada pela Editora Giostri. O espe-
táculo chega aos palcos pela primeira 

vez com direção de Cintia Lopes. No 
texto carregado de ironia, um escritor 
luta para ter seu livro integrando o ca-
tálogo de uma grande editora. Escritor, 
Editor, Revisora e Tradutora entram em 
conflito em uma sala de reuniões. Pouco 
a pouco, são revelados os mecanismos 
de poder que permeiam as relações 

entre arte e mercado, convertendo uma 
obra em fetiche de mercadoria. Com 
Adriana Azenha, Eduardo Bartolomeu, 
Jany Canela, Miriam Limma e Rogério 
Favoretto.

Serviço: SP Escola de Teatro, Praça Roosevelt, 210, 
Centro. Sextas,  sábados e segundas às 21h e aos domingos 
às 19h Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia). Até 2/7.

Papéis do cotidiano



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 
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

EDER RIBEIRO GUIMARÃES, estado civil solteiro, profi ssão administrador, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/064.FLS.004V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze 
de agosto de mil novecentos e oitenta e dois (13/08/1982), residente e domiciliado Rua 
Pedreira de Magalhães, 316, Parque Artur Alvim, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de 
Luiz Alves Guimarães e de Neide Ribeiro da Silva Guimarães. LILIAN SUSAN DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão coordenadora de RH, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/094.FLS.111-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e seis (22/12/1986), residente e domiciliada Rua Antônio 
Gandini, 799, bloco B, apartamento 13, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adauto 
Pereira dos Santos e de Olinda Susan Kubis dos Santos.

NILTON PAULA SANCHES, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e sessenta 
e dois (20/02/1962), residente e domiciliado Rua Pedro de Labatut, 241, casa 01, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Sanches Infante e de Maria José 
Paula Sanches. ARIANE CRISTINA GONTIJO SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
assistente comercial, nascida em Indaiatuba, neste Estado (CN:LV-A 108,FLS.165-INDAIA-
TUBA/SP), Indaiatuba, SP no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e noventa e 
três (26/10/1993), residente e domiciliada Rua Pedro de Labatut, 241, casa 01, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Ricardo dos Santos e de Maisa 
Aparecida Gontijo dos Santos.

THEDY ROBSON GALVÃO DE MATTOS, estado civil solteiro, profi ssão estágiario, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/178.FLS.154 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro 
de março de mil novecentos e noventa e três (01/03/1993), residente e domiciliado Rua 
Acaiacá, 546, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando 
José de Mattos e de Norma Sueli Galvão. QUÉREN HAPUQUE SOARES DE SOUZA, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de loja, nascida em Guarulhos, neste Estado 
(CN:LV.A/684.FLS.225-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia 
nove de abril de mil novecentos e noventa e sete (09/04/1997), residente e domiciliada 
Rua Alagoas, 92, A, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Miguel da Silva Souza e de Maria das Graças Ferreira Soares Souza.

MARCIO ANTONIO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão motoboy, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e 
setenta e sete (24/05/1977), residente e domiciliado Rua Isidoro de Lara, 320, bloco 02, 
apartamento 04, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Jose Antonio da Silva e de Ana Rosa de Oliveira Silva. ALEXSANDRA PEREIRA 
DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Parelheiros, nesta Capital 
(CN:LV.A/025.FLS.287 PARELHEIROS/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de março 
de mil novecentos e oitenta e oito (21/03/1988), residente e domiciliada Rua Isidoro de 
Lara, 320, bloco 02, apartamento 04, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Paulo Assis de Souza e de Vera Lucia Pereira de Souza.

FELIPE ALMEIDA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão frente de caixa, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/315.FLS.028 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove 
de junho de mil novecentos e noventa e oito (19/06/1998), residente e domiciliado Rua 
Shinzaburo Mizutani, 786, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ever 
Almeida Silva e de Elenice Alves de Almeida Silva. APARECIDA LETÍCIA RODRIGUES 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em Caru-
aru, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/008.FLS.063-LAGOA DOS GATOS/PE), Caruaru, 
PE no dia dez de outubro de mil novecentos e noventa e oito (10/10/1998), residente e 
domiciliada Rua Ilha de Santa Ana, 286, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Adriel Rodrigues da Silva e de Rosangela Maria da Silva.

JOSAFÁ DIAS FERNANDES, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e 
sessenta e oito (23/12/1968), residente e domiciliado Rua Colorado do Oeste, 110, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Pedro Fernandes e de Maria 
Jose Dias Fernandes. TELMA ROCHA MEIRA, estado civil divorciada, profi ssão mani-
cure, nascida em Caraíbas, Estado da Bahia, Caraíbas, BA no dia vinte e um de junho 
de mil novecentos e setenta e um (21/06/1971), residente e domiciliada Rua Colorado do 
Oeste, 110, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José da Silva Meira 
e de Elsa Dias Rocha Meira.

FRANCISCO ARAÚJO BESERRA, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, nascido 
em Jaguaribe, Estado do Ceará (CN:LV.A/021.FLS.008 JAGUARIBE/CE), Jaguaribe, CE 
no dia cinco de agosto de mil novecentos e cinquenta e três (05/08/1953), residente e 
domiciliado Rua B. B. Varela, 136, casa 03, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Simão Domingos e de Maria Rosa Beserra. JOICE GUTIERRES DA SILVA 
ALMENDROS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/037.FLS.039-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de junho de 
mil novecentos e oitenta e cinco (26/06/1985), residente e domiciliada Rua B. B. Varela, 
136, casa 03, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sergio Gutierres 
Almendros e de Sonia Maria da Silva.

ALEX JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de operações, nascido em 
Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/062.FLS.118V-VILA MATILDE/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e noventa e sete (22/07/1997), 
residente e domiciliado Rua Água Azul, 56, A, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Petrucio Andre da Silva e de Izilda Josefa Sobrinho da Silva. CAMILA 
BOMFIM COUTO, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/259.FLS.083V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de setembro de 
mil novecentos e noventa e seis (15/09/1996), residente e domiciliada Rua Dias Coelho, 
110, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Tadeu Donizete Pereira Couto 
e de Julinda Bomfi m Couto.

VINICIUS LOSSURDO DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, nascido em 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e nove de junho de mil novecentos e oitenta e 
oito (29/06/1988), residente e domiciliado Avenida São José do Cedro, 97, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Roberto de Lima e de Neusa Lossurdo de 
Lima. MILEIDE SILVA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida 
em Vitória da Conquista, Estado da Bahia (CN:LV.A/039.FLS.262 BARRA DO CHOÇA/
BA), Vitória da Conquista, BA no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (19/01/1985), residente e domiciliada Rua Jacinto de Sampaio Soares, 343, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Pereira de Jesus 
e de Silvani Silva de Jesus.

ANDRÉ LUIS BEZERRA SALLES, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/077.FLS.093 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP 
no dia trinta de agosto de mil novecentos e noventa e um (30/08/1991), residente e domi-
ciliado Rua Corindon, 60, Jardim Ubirajara, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Natanael 
de Moraes Salles e de Maria Vera Lucia Bezerra Salles. STÉFANNIE FERNANDA DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, nascida em Subdistrito Vila Mariana, 
nesta Capital (CN:LV.A/132.FLS.152-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia quinze 
de julho de mil novecentos e noventa e dois (15/07/1992), residente e domiciliada Rua 
Padre Frei Jorge Walter Nunes, 368, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Francisco Pedro da Silva e de Andréa Paes de Freitas.

ANACLETO ANTONIO DE SOBRAL, estado civil solteiro, profi ssão segurança, nascido 
em Distrito de Ituguaçu, Município de Altinho, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/003.FLS.
005-3º DISTRITO DE ITUGUAÇU ALTINHO/PE), Altinho, PE no dia vinte de maio de mil 
novecentos e sessenta e dois (20/05/1962), residente e domiciliado Rua de Flor em Flor, 
21, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio 
José de Sobral e de Carmelita Maria de Sobral. MARIA DO CARMO DA SILVA, estado 
civil divorciada, profi ssão porteira, nascida em Caruaru, Estado de Pernambuco, Caruaru, 
PE no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e cinquenta e oito (27/09/1958), 
residente e domiciliada Rua Luz do Sol, 151, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Artur Alves da Silva e de Herminia Lucinda dos Santos.

RAFAEL BERTOLOTTO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão professor de educação 
física, nascido em Subdistrito Vila Maria, nesta Capital (CN:LV-A-039,FLS.200-VILA 
MARIA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de janeiro de mil novecentos e oitenta e três 
(05/01/1983), residente e domiciliado Rua Itamonte, 1198, Vila Medeiros, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de João Rogerio da Costa e Silva e de Lenilda Aparecida Bertolotto 
Silva. POLLYANNA QUADRADO DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão 
médica veterinária, nascida em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV-A-085,-
FLS.241V-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia três de junho de mil novecentos 
e oitenta e um (03/06/1981), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 1125, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero José do Nascimento e de 
Crescencia Quadrado do Nascimento.

RODRIGO MATHEUS FIRMO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
motorista, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/159.FLS.179-ERMELINO MATA-
RAZZO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de março de mil novecentos e noventa 
e sete (23/03/1997), residente e domiciliado Rua Cores Vivas, 45, casa 01, Conjunto 
Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fabiano Firmo de 
Lima e de Isamara Ernestina Silva. REBECA MENDES DE ARAUJO DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Ermelino Matarazzo, nesta Capital 
(CN:LV.A/604.FLS.188-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de 
maio de dois mil e dois (14/05/2002), residente e domiciliada Rua Laranja de Natal, 398, 
casa 01, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Esmeraldo Pereira dos 
Santos e de Morgana Mendes de Araujo.

RODRIGO COSTA NUNES, estado civil solteiro, profi ssão nutricionista, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/102.FLS.224-JABAQUARA/SP), São Paulo, SP no dia oito de 
setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (08/09/1984), residente e domiciliado 
Rua Santo Cristo, 04, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdomiro 
Pereira Nunes e de Rosalia Marques Costa Nunes. THAÍS RODRIGUES DE FREITAS 
DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão técnico de nutrição, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/061.FLS.048V-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis 
de maio de mil novecentos e oitenta e nove (26/05/1989), residente e domiciliada Rua 
Santo Cristo, 04, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilson Pereira do 
Nascimento e de Terezinha Rodrigues da Nobrega.

TORSTEN SCHNEIDER, estado civil solteiro, profi ssão eletrônico, nascido em Lichtens-
tein - Saxônia - Alemanha, Lichtenstein - Saxônia - Alemanha no dia seis de agosto de mil 
novecentos e oitenta e dois (06/08/1982), residente e domiciliado Rua José Oiticica Filho, 
735, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Horst Peter Schneider e de Karla Schneider. 
PATRICIA HAUX, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida em Subdistrito 
Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia onze de maio de mil novecentos 
e setenta e dois (11/05/1972), residente e domiciliada Rua José Oiticica Filho, 735, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Lima de Souza e de Juracy Oliveira de Souza.

EDSON LUIZ DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão agente de higienização, 
nascido em neste Distrito (CN:LV-A-153,FLS.283 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quinze de novembro de mil novecentos e noventa e um (15/11/1991), residente e domi-
ciliado Rua Miguel Langone, 163, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson 
Luiz da Silva e de Diomar Benedita de Morais. ANA LUCIA ALMEIDA DA SILVA, estado 
civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia treze 
de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (13/11/1985), residente e domiciliada 
Rua Miguel Langone, 163, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Souza 
da Silva e de Maria José Almeida da Silva.

KLEBER AFONSO PALMIERI, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de maio de mil novecentos e setenta e 
três (07/05/1973), residente e domiciliado Rua Antônio Moura Andrade, 420, bloco 06, 
apartamento 503, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alfredo Palmieri e de Ana Luiza 
Afonso Palmieri. FRANCISCA BARROSO ALVES NAKAGAWA, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
trinta de abril de mil novecentos e setenta e seis (30/04/1976), residente e domiciliada 
Rua Antônio Moura Andrade, 420, bloco 06, apartamento 503, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Espedito Rodrigues Alves e de Maria Pautilia Barroso Alves.

CRISTIANO ROGER FRANCELINO, estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/017.FLS.211V-SÃO CAETANO DO SUL/
SP), São Caetano do Sul, SP no dia trinta de novembro de mil novecentos e setenta e 
oito (30/11/1978), residente e domiciliado Rua Agostinho da Faria, 441, casa 02, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido das Graças Francelino e de Antonia 
Aparecida Restani Francelino. ANDRÉIA MARIA DE SOUZA FERREIRA, estado civil 
divorciada, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
trinta e um de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro (31/12/1984), residente e 
domiciliada Rua Agostinho da Faria, 441, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Severino Ferreira e de Valdina Maria de Souza Ferreira.

BRUNO MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão eletrotécnico, nascido em Subdistrito 
Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/048.FLS.283V ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, SP no 
dia quinze de setembro de mil novecentos e noventa (15/09/1990), residente e domiciliado 
Rua Miguel Barreda, 20, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Dagoberto Moreira e de Rosangela Pedroso Moreira. KAROLINE LAZARO 
SAWADA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ferraz de Vasconcelos, neste 
Estado (CN:LV.A/055.FLS.032 FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, 
SP no dia quinze de janeiro de mil novecentos e noventa e um (15/01/1991), residente e 
domiciliada Estrada Itaquera-Guaianazes, 2415, Jardim Helena, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lha de Satoshi Sawada e de Maria Aparecida Lazaro Sawada.

DORIVALDO DE ALMEIDA PEREIRA, estado civil viúvo, profi ssão professor, nascido em 
Colorado, Estado do Paraná, Colorado, PR no dia primeiro de janeiro de mil novecentos 
e sessenta e dois (01/01/1962), residente e domiciliado Rua Porto Amazonas, 540, Vila 
Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pereira Filho e de Cinira de Almeida 
Pereira. MARIA ELIZABETH ALVES MAGALHÃES SILVA, estado civil viúva, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de abril de 
mil novecentos e setenta e um (16/04/1971), residente e domiciliada Rua Porto Amazo-
nas, 540, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Magalhães Brandão e 
de Sonia Alves Magalhães.

ALEXSSANDRO SANTANA MONTEIRO, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, nas-
cido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/046.FLS.074-ERMELINO 
MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de novembro de mil novecentos 
e setenta e três (16/11/1973), residente e domiciliado Rua Manuel Ribas, 601, Vila 
Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Cicero Monteiro e de Margarida 
Santana Monteiro. FLÁVIA ALVES DOS REIS, estado civil solteira, profi ssão assistente 
de departamento pessoal, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/114.
FLS.037-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e nove (12/01/1989), residente e domiciliada Rua Manuel Ribas, 601, Vila Campanela, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Jose dos Reis e de Domicia Alves dos Reis.

EDUARDO WESLEY TEIXEIRA RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/152.FLS.137V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia cinco de novembro de mil novecentos e noventa e um (05/11/1991), residente 
e domiciliado Rua Malmequer-do campo, 930, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Rodrigues da Silva e de Marta Teixeira de Almeida. ANGELICA 
RAMOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente técnico, nascida em Diade-
ma, neste Estado (CN:LV.A/218.FLS.051 JABAQUARA/SP), Diadema, SP no dia onze 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (11/12/1989), residente e domiciliada 
Rua Malmequer-do campo, 930, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Edson Julio da Silva e de Magda Ramos de Campos.

SILVERIO FERREIRA BASTOS FILHO, estado civil divorciado, profi ssão consultor de 
TI, nascido em Mauá, neste Estado, Mauá, SP no dia dez de janeiro de mil novecentos e 
setenta e dois (10/01/1972), residente e domiciliado Rua Louro-Tinga, 182, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silverio Ferreira Bastos e de Maria Conceição San-
tos Bastos. DANIELLA VIEIRA DE AQUINO FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
consultora de TI, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/048.FLS.265 ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia sete de julho de mil novecentos e oitenta (07/07/1980), residente e 
domiciliada Rua Louro-Tinga, 182, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Alberto Magno de Aquino Ferreira e de Sonia Honorato Vieira.

EDMILSON CAMILO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão eletricista, nascido 
em Limoeiro de Anadia, Estado de Alagoas, Limoeiro de Anadia, AL no dia dezenove de 
setembro de mil novecentos e sessenta e nove (19/09/1969), residente e domiciliado 
Rodovia Jair Gilberto Campanati, 04, Centro, Iaras, neste Estado, Iaras, SP, fi lho de José 
Cazuza dos Santos e de Luzinete Camilo dos Santos. IVETE ESPEDITA CONCEIÇÃO, 
estado civil divorciada, profi ssão aposentada, nascida em São Vicente, neste Estado, 
São Vicente, SP no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e cinquenta e quatro 
(25/10/1954), residente e domiciliada Rua Ione Pinelli, 12, B, casa 01, Vila Gil, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose da Conceição e de Benedita Antonia da Conceição.

CAIO HENRIQUE TAVARES DA SILVA LUCIO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/182.FLS.194-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia treze de maio de mil novecentos e noventa e três (13/05/1993), 
residente e domiciliado Rua Doutor Mário Moura, 92, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Marcelo de Oliveira Lucio e de Elisangela Tavares da Silva Lucio. 
THAYNÁ DOS SANTOS MIRANDA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/354.FLS.237V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze 
de maio de mil novecentos e noventa e nove (13/05/1999), residente e domiciliada Rua 
Doutor Mário Moura, 92, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Miranda da Silva e de Lourdes Arroio dos Santos.

DOUGLAS APARECIDO LOPES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/135.FLS.115V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez 
de novembro de mil novecentos e noventa (10/11/1990), residente e domiciliado Rua 
Serra do Ouro Branco, 216, casa 01, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Carlos Alberto Lopes e de Rosana Aparecido Lopes. IZABELA VIDAL DE SOUZA, 
estado civil solteira, profi ssão esteticista, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/258.FLS.
078-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de agosto de mil novecentos e 
noventa e seis (19/08/1996), residente e domiciliada Rua Serra de São Domingos, 199, 
casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eldi Luiz de Souza e de 
Eliane Alves Vidal.

JOEL VIEIRA, estado civil divorciado, profi ssão polidor de jóias, nascido em Guzolan-
dia, neste Estado, Guzolandia, SP no dia dois de julho de mil novecentos e sessenta e 
dois (02/07/1962), residente e domiciliado Rua Tucanos, 20, B, casa 01, Vila Araguaia, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Leonço Vieira e de Claudemira de Pereira Vieira. 
NEUZA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão varredora, nascida em Valença, 
Estado da Bahia, Valença, BA no dia quatorze de junho de mil novecentos e setenta e 
dois (14/06/1972), residente e domiciliada Avenida Maria Luiza Americano, Viela São 
Francisco, 38, A, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Borges dos 
Santos e de Maria Vidal dos Santos.

ALEX SANDRO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão operador de materiais, 
nascido em Jacarezinho, Estado do Paraná, (CN:LV.A/086,FLS.037-JACAREZINHO/PR), 
Jacarezinho, PR no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e setenta e seis (19/01/1976), 
residente e domiciliado Estrada Municipal da Paz, 23, Santa Clara, Campinas, neste Estado, 
Campinas, SP, fi lho de Lamech Antonio de Oliveira e de Maria da Silva de Oliveira. ELAINE 
SILVA MAIA, estado civil solteira, profi ssão assistente em administração, nascida em São 
Paulo - Capital, (CN:LV.A/022,FLS.123 SUBDISTRITO MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e sete de maio de mil novecentos e oitenta e um (27/05/1981), residente e domiciliada 
Rua Alice Preston, 103, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Pedro Rodrigues Maia e de Maria de Lourdes Silva Maia.

WAGNER LUIZ BARBOSA ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em Eunápolis, Estado da Bahia (CN:LV.A/13,FLS.235V SUBDISTRITO GABIARRA - 
EUNÁPOLIS-BA), Eunápolis, BA no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta (27/02/1980), residente e domiciliado Rua Lagoa do Campelo, 245, casa 03, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juraci Barbosa de Souza e de Maria da Conceição Bar-
bosa Almeida. RENATA DA CUNHA NUNES, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Itapemirim, Estado do Espirito Santo (CN:LV.A/47,FLS.55 ITAPEMIRIM-ES), 
Itapemirim, ES no dia vinte e sete de janeiro de mil novecentos e oitenta (27/01/1980), 
residente e domiciliada Rua Lagoa do Campelo, 245, casa 03, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Renato Nunes e de Alzelina da Cunha Nunes.

BERNALDO DO NASCIMENTO BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido 
em São Domingos do Maranhão, Estado do Maranhão (CN:LV A-012,FLS.207-SÃO DO-
MINGOS DO MARANHÃO/MA), São Domingos do Maranhão, MA no dia vinte de maio 
de mil novecentos e cinquenta e oito (20/05/1958), residente e domiciliado Rua Gervásio 
Mota da Vitória, 412, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arnestor Batista 
de Lucena e de Antonia Erculana do Nascimento. DIVA SOUSA LIMA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Angical, Município de Presidente Dutra, Estado do Maranhão 
(CN:LV-A 033,FLS.205-2º OFÍCIO DE PRESIDENTE DUTRA/MA), Presidente Dutra, MA 
no dia doze de julho de mil novecentos e cinquenta e cinco (12/07/1955), residente e 
domiciliada Rua Gervásio Mota da Vitória, 412, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Sousa Lima e de Maria Joaquina de Jesus Lima.

MARCOS JOSÉ RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, nascido 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/070.FLS.215-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e oito de julho de mil novecentos e oitenta e cinco (28/07/1985), 
residente e domiciliado Rua Jornalista Francisco Dias Herrera, 36, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Orlando Ribeiro e de Anesia Maximiano 
Ribeiro. ANA PAULA MARIANO ALVES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar adminis-
trativo, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/045.FLS.132-GUAIANASES/SP), 
São Paulo, SP no dia quinze de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (15/09/1987), 
residente e domiciliada Rua Jornalista Francisco Dias Herrera, 36, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nouricyr Alves e de Geni Mariano.

JULIO CEZAR MACÊDO DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão vigilante, nascido em 
Subdistrito Cambuci, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatro de maio de mil novecentos 
e setenta e nove (04/05/1979), residente e domiciliado Rua Rio Imburana, 320, bloco B, 
apartamento 54, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Erotildes Macêdo da Silva. 
ROSILEIDE COSTA VIEIRA, estado civil divorciada, profi ssão camareira, nascida em 
Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia três de julho de mil novecentos e setenta e 
cinco (03/07/1975), residente e domiciliada Rua Rio Imburana, 320, bloco B, apartamento 54, 
Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Vieira e de Minervina Costa Vieira.

ANDRÉ DOS SANTOS LIMA, estado civil solteiro, profi ssão radialista, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e se-
tenta e cinco (16/11/1975), residente e domiciliado Rua Dominique Serres, 298, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vanderlei Costa Lima 
e de Rachel dos Santos Lima. VIVIAN XAVIER DA SILVA, estado civil divorciada, pro-
fi ssão enfermeira, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia três de março 
de mil novecentos e oitenta e um (03/03/1981), residente e domiciliada Rua João Artoni, 
160, Jardim Testae, 1° Subdistrito de Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, fi lha de 
Gerson Xavier da Silva e de Marli Gonçalves Xavier da Silva."Cópia Enviada pelo Ofi cial 
de RCPN do 1° Subdistrito de Guarulhos, neste Estado"

ADAILTON MARQUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/73,FLS.261V-ITAIM PAULISTA-SP), 
São Paulo, SP no dia onze de março de mil novecentos e noventa e seis (11/03/1996), 
residente e domiciliado Rua José Felipe Amaral, 54, Jardim Nazareth, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Severino da Silva e de Geni Marques Rego. KARINA 
BISSO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em neste Distrito, 
(CN:LV.A/245,FLS.11V-ITAQUERA-SP), São Paulo, SP no dia doze de março de mil 
novecentos e noventa e seis (12/03/1996), residente e domiciliada Rua Pesqueira, 52, 
casa 01, Vila Bozzini, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexandre Rosa da Silva 
e de Ivone Bisso da Silva.

FRANCISCO EVERTON NOGUEIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Jaguaribara, Estado do Ceará (CN:LV-A-010,FLS.076 POÇO COMPRIDO-
JAGUARIBARA/CE), Jaguaribara, CE no dia primeiro de julho de mil novecentos e oitenta 
(01/07/1980), residente e domiciliado Rua Joaquim Meira de Siqueira, 168, casa 04, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elcias Vieira de 
Lima e de Marizete Nogueira da Silva. ILIANA BEZERRA PEREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em Jaguaretama, Estado do Ceará (CN:LV-A-002,FLS.008-1º 
OFÍCIO DE JAGUARETAMA/CE), Jaguaretama, CE no dia trinta e um de março de mil 
novecentos e noventa e seis (31/03/1996), residente e domiciliada Rua Joaquim Meira 
de Siqueira, 168, casa 04, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Francisco Pinheiro Pereira e de Elenilda Bezerra Peixoto.

MICHEL RIBEIRO FERNANDEZ, estado civil solteiro, profi ssão desenvolvedor de siste-
mas, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/148.FLS.097V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e noventa e um (27/08/1991), residente 
e domiciliado Rua Carambola, 84, bloco A, apartamento 12, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distritro, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Luis Martins Fernandez e 
de Telma Ribeiro Freitas Fernandez. LAYS CINTRA QUEIROZ, estado civil solteira, 
profi ssão gestora da qualidade, nascida em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital 
(CN:LV.A/352.FLS.201V-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia quinze de 
agosto de mil novecentos e noventa e dois (15/08/1992), residente e domiciliada Rua 
Professor Hasegawa, 1613, bloco B, apartamento 24-G3, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Waldomiro Pereira Queiroz e de Edilaine Cintra.

FELIPE JUSTINO CAMARGO, estado civil solteiro, profi ssão contador, nascido em 
Subdistrito Ibirapuera, nesta Capital, (CN:LV.A/160,FLS.046 SUBDISTRITO IBIRAPUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de julho de mil novecentos e oitenta e oito 
(28/07/1988), residente e domiciliado Avenida Vila Ema, 1697, Vila Ema, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Camargo e de Sonia Aparecida Justino Camargo. 
JUSSARA RODRIGUES SILVA, estado civil solteira, profi ssão jornalista, nascida em 
São Bernardo do Campo, neste Estado, (CN:LV.A/021,FLS.154 2º SUBDISTRITO DE 
SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São Bernardo do Campo, SP no dia onze de janeiro 
de mil novecentos e oitenta e nove (11/01/1989), residente e domiciliada Rua Baixada 
Santista, 522, casa 12, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José dos Santos 
Silva e de Claudete Rodrigues Chaves Silva.

JOSÉ MARINALDO BENEDITO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão jardineiro, 
nascido em Palmares, Estado de Pernambuco, Palmares, PE no dia onze de outubro 
de mil novecentos e setenta e oito (11/10/1978), residente e domiciliado Rua Chá dos 
Jesuítas, 883, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Benedito dos 
Santos e de Marinalva Clemente da Silva. ANTONIA DEVANILDA PEREIRA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Assaré, Estado do Ceará (CN:LV.A/24,-
FLS.222 ARAPORANGA-SANTANA DO CARIRI-CE), Assaré, CE no dia trinta de janeiro 
de mil novecentos e oitenta e quatro (30/01/1984), residente e domiciliada Rua Chá dos 
Jesuítas, 933, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Pereira da 
Silva e de Maria Diva Pereira.

ERICK CONCEIÇÃO DE MIRANDA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de motorista, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A 069,FLS.063-ITAIM PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de setembro de mil novecentos e noventa e cinco 
(23/09/1995), residente e domiciliado Rua Feres Wardini, 70, Parque Savoy City, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Luciano Soares de Miranda e de Cleide Maria da Conceição. 
LARISSA NASCIMENTO MATOS, estado civil solteira, profi ssão assistente operacional, 
nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV-A 358,FLS.154V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia três de novembro de mil novecentos e noventa e nove (03/11/1999), 
residente e domiciliada Rua Xavier Palmerim, 361, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Carlos Matos e de Eliane do Nascimento Alves.

RENAN HENRIQUE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista de cobrança, 
nascido em Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/094.FLS.296-ERMELINO 
MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e um (24/02/1991), residente e domiciliado Rua Flor da Verdade, 183, casa 
01, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Otaviano da Silva Filho e de 
Veronica Francisca da Conceição. JESSICA GOMES DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/176.FLS.266-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e noventa e três (31/01/1993), 
residente e domiciliada Rua Flor da Verdade, 183, casa 01, Vila Verde, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Soares dos Santos e de Eronilza Gomes da Rocha Santos.

ROGER PEREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/037.FLS.120V-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (24/08/1984), residente 
e domiciliado Rua Emílio Serrano, 306, bloco B, apartamento 31, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jercino Francelino de Oliveira e 
de Ivanice Pereira de Oliveira. KÁSSIA ALINE DE SANTANA CARDOSO, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de escrita fi scal, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta 
Capital (CN:LV.A/062.FLS.216-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia trinta de abril 
de mil novecentos e oitenta e quatro (30/04/1984), residente e domiciliada Rua Emílio 
Serrano, 306, bloco B, apartamento 31, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Mario Cardoso e de Maria das Graças Santana.

LEONARDO ANTONIO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão fi scal de prevenção, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-058,FLS.137-VILA FORMOSA/SP), São Pau-
lo, SP no dia dezenove de setembro de mil novecentos e oitenta e três (19/09/1983), 
residente e domiciliado Rua Álvaro de Mendonça, 1280, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Waldomiro Rodrigues Pereira e de Holema Marilda Antonio Pereira. PRISCILA 
TIMOTIO DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Subdistrito 
Alto da Moóca, nesta Capital (CN:LV A-033,FLS.258-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezoito de janeiro de mil novecentos e setenta e nove (18/01/1979), residente e 
domiciliada Rua Álvaro de Mendonça, 1280, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson 
Timotio de Souza e de Marilu Pereira de Souza.

THIAGO DA SILVA TAVARES, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/048.FLS.288-PIRITUBA/SP), São Paulo, SP no dia doze de junho 
de mil novecentos e oitenta e seis (12/06/1986), residente e domiciliado Rua Pimentel 
de Távora, 08, casa 01, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Modesto Oliveira Tavares e de Maria das Graças Soares da Silva. FABIANA 
OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em Subdistrito 
Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/055.FLS.179V-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no 
dia dois de maio de mil novecentos e oitenta e três (02/05/1983), residente e domiciliada 
Rua José Dias Velho, 184, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Izidio da Silva e de Maria Francisca de Oliveira Silva.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

© 
HÍ

FE
N 

– 
to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

www.agenda-empresario.com.br ANO XXX APOIO: CENOFISCO

ca
pi

ta
l-m

ai
/1

8

QUARTA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2018

IMPLANTAR TURNOS ININTERRUPTOS
Empresa pretende implantar turnos ininterruptos de 8h, qual a 
jornada máxima, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAIS OS PRAZOS PARA PAGAMENTO DAS RESCISÕES CONTRATUAIS?
Com a vigência da Reforma Trabalhista, o art. 477 da CLT, § 6°, unificou 
prazo para pagamento a qualquer situação ao dispor que a entrega ao 
empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção 
contratual aos órgãos competentes bem como o pagamento dos valores 
constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverão ser 
efetuados até dez dias contados a partir do término do contrato. (grifamos).

RESCISÃO PELA METADE
Na rescisão de comum acordo é devido o 13° salário na rescisão pela 
metade ou integral? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

REDUÇÃO DO INTERVALO DA REFEIÇÃO
Com relação a redução do intervalo da refeição de 01 hora para no 
mínimo 0:30 minutos, é possível somente mediante acordo coletivo/
CCT para todos os funcionários, como proceder para o pedido indivi-
dual? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ALÍQUOTA DE RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Qual é a alíquota que deve ser aplicada para reter o INSS de empresa 
optante pelo simples do anexo IV, que presta serviços de limpeza e vigi-
lância? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE
Horas extras e DSR somam para base de cálculo do desconto do vale-
-transporte (6%)? Saiba mais : [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO REGISTRADO E FORMALIZADO COMO MEI
Funcionário pode montar uma empresa MEI, deverá recolher o INSS 
em duplicidade, terá direito ao FGTS e seguro-desemprego? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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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: DELMAR MELO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido em Recife, PE, no dia (10/08/1981), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Carlos Alberto de Souza e de Luiza Hercilia de Melo. A pretendente: MIRELLA 
SILVA LIMA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(11/01/1997), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Martiniano de Souza 
Lima e de Betania da Costa Silva.

O pretendente: RODRIGO DE LIMA SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
de telefonia, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/10/1988), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Rogerio Santana e de Maria Aparecida de Lima Santana. 
A pretendente: KATTY CRISTINE MARTINIANO SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/03/1989), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Wilson Martiniano da Silva e de Julia Marta Pecoraro.

O pretendente: BRUNO FERNANDO DURAN BLANCO, estado civil solteiro, profi ssão 
marketing digital, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/06/1990), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Naor Blanco e de Ruth Duran Blanco. A pretendente: 
PRISCILA MOURÃO TEIXEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (25/04/1985), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Miguel Alves Mourão da Silva e de Estelita Teixeira da Silva.

O pretendente: SERGIO DE SOUZA FELIX, estado civil solteiro, profi ssão agente de 
transito, nascido em Januaria, MG, no dia (07/01/1975), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Eufrasio Felix de Santana e de Aulibertina Angelica de Souza. 
A pretendente: ARETANHA ARRUDA DE HOLANDA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Pedra Branca, CE, no dia (25/05/1977), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Valmir Gomes de Holanda e de Natalia Arruda de Holanda.

O pretendente: ERON PEREIRA DE JESUS, estado civil divorciado, profi ssão instrutor 
de trânsito, nascido em Uruçuca, BA, no dia (10/07/1972), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Hermiro Francisco Pereira e de Lídia Joana de Jesus. A preten-
dente: CRISTIANE PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão aux. de enfer-
magem, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/12/1978), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Pereira da Silva e de Maria das Dores de Araujo Silva.

O pretendente: GILBERTO MARTINS, estado civil divorciado, profi ssão gráfi co, nasci-
do em São Paulo, SP, no dia (12/06/1964), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de José Laudeilino Martins e de Lidia Rosa Martins. A pretendente: ROSILENE 
SERAFIM DA COSTA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (17/01/1972), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Serafi m da Silva e de Maria Serafi m da Costa Silva.

O pretendente: TIAGO LACERDA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Mauá, SP, no dia (20/03/1999), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Douglas Borges de Souza e de Marcia de Barros Lacerda. A pretendente: 
LEIDIANE DE JESUS SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Salva-
dor, BA, no dia (16/10/1997), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ailton 
José de Souza e de Maurenice de Jesus Souza.

O pretendente: DAMIÃO SOUZA DO ROSARIO, estado civil solteiro, profi ssão opera-
dor de máquinas, nascido em Itororo, BA, no dia (13/11/1971), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Cloves Souza do Rosario e de Erenita de Souza do Rosario. 
A pretendente: CRISTIANE BUENO DE MELO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (26/05/1979), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Luiz Jose de Melo e de Tereza Bueno de Melo.

O pretendente: EDGAR DOS SANTOS GOMES, estado civil solteiro, profi ssão man-
gueirsta, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/01/1991), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Sebastião dos Santos Gomes e de Marcia Elisa Gomes. A pre-
tendente: ARIANE DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nas-
cida em São Paulo, SP, no dia (25/03/1991), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco Felex de Oliveira e de Maria Elisabeth da Silva de Oliveira.

O pretendente: VINICIUS RODRIGUES DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão balco-
nista, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/07/1978), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Noel Rodrigues de Lima e de Maria da Conceição de Lima. A pre-
tendente: SANDRA DE OLIVEIRA BARROS, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (13/06/1982), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Jonas de Oliveira Barros e de Raimunda de Macedo Barros.

O pretendente: WILLIAM ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão metalurgico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/09/1988), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Luiz Romão da Silva e de Ana Romão da Silva. A pretendente: JAQUELINE 
PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão ajudante de tecelagem, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (13/08/1986), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Jose Pereira da Silva e de Maria de Lourdes Pereira Silva.

O pretendente: CLAUDEMIRO OLIVEIRA NUNES, estado civil divorciado, profi ssão 
segurança, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/08/1975), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Josue Antonio Nunes e de Anezia de Oliveira Nunes. A 
pretendente: CINTIA MARIA MESQUITA MONTE, estado civil divorciada, profi ssão re-
cepcionista, nascida em Cráteus, BA, no dia (07/02/1981), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Luisa Mesquita Monte.

O pretendente: WEVERSON APARECIDO TAXOTO, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/11/1990), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ernesto Taxoto e de Sandra Regina de Oliveira 
Taxoto. A pretendente: BIANCA DE MORAES ARHONTIS, estado civil solteira, profi s-
são dentista, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/05/1994), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Eustratios Antoine Arhontis e de Mara Ligia Moraes Arhontis.

O pretendente: EJIKE STEVEN OTTI, estado civil solteiro, profi ssão estudante, nascido 
em Enugu-Nigeria, no dia (26/10/1995), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Emmanuel Agbonna Otti e de Cordelia Otti. A pretendente: ALESSANDRA SOUZA 
CAMPOS, estado civil divorciada, profi ssão aux.limpeza, nascida em Jacobina, BA, no 
dia (02/11/1983), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz Alves Campos 
e de Amância Rios de Souza.

O pretendente: EDUARDO DE JESUS, estado civil divorciado, profi ssão fundidor, nascido 
em Pindobaçu, BA, no dia (10/11/1954), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de 
Bernardina Maria de Jesus. A pretendente: MARIA DOS REIS SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão doméstica, nascida em Valença do Piaui, PI, no dia (27/10/1957), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Augusto Pereira da Silva e de Maria Ferreira da Silva.

O pretendente: ISAÍAS JOSÉ DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão impressor, nasci-
do em Surubim, PE, no dia (06/11/1977), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Teresa Maria de Lima. A pretendente: ZILDA BRIGIDA DE JESUS, estado civil soltei-
ra, profi ssão do lar, nascida em Jequié, BA, no dia (18/05/1967), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Manoel de Jesus e de Luzia Brigida de Jesus.

O pretendente: EDMUNDO GOMES DE BEZERRA, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/03/1994), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Gomes Bezerra e de Dulce Barbosa Bezerra. A pre-
tendente: JUSSINEIDE ALVES, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Campo Alegre de Lourdes, BA, no dia (17/09/1967), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de João Jose Alves e de Maralice Dias Paes.

O pretendente: THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão au-
tônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/07/1984), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Ezequiel Felipe de Oliveira e de Ana Lucia Rodrigues Damasceno de 
Oliveira. A pretendente: GABRIELA LAIZO SANCHES, estado civil solteira, profi ssão 
dentista, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/07/1992), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Valdir Andrade Sanches e de Odete Laizo Sanches.

O pretendente: RODNEI GONÇALVES, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, nasci-
do em São Paulo, SP, no dia (07/12/1986), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Antonia Alzenira de Freitas. A pretendente: SUELLEN GOMES FERREIRA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/05/1992), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Lucimara Gomes Ferreira.

O pretendente: CLAUDIO LOPES, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (17/09/1950), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Antonio Lopes Junior e de Alzira Assunção Lopes. A pretendente: MARIA DA 
PENHA, estado civil divorciada, profi ssão doméstica, nascida em Mantena, MG, no dia 
(24/06/1955), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Alves de Oliveira 
e de Judith Evangelista Alves.

O pretendente: FRANCISCO ADERBAL DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em Acopiara, CE, no dia (20/03/1972), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Francisco de Oliveira e de Santana Maria de Jesus. A 
pretendente: SANDRA SILVA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão prendas domésti-
cas, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/11/1972), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Nercesio Moreira Cruz e de Ignez Silva Cruz.

O pretendente: DAVI JONATHAN CRESCENCIO GARCIA, estado civil solteiro, profi ssão 
estagiário, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/10/1996), residente e domiciliado em 
Guarulhos, SP, fi lho de Moacir Benitez Garcia e de Ana Paula Crescencio Garcia. A pre-
tendente: MICAELA DOS SANTOS MENEZES, estado civil solteira, profi ssão aprendiz 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/12/1996), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos de Menezes e de Marileia dos Santos Menezes.

O pretendente: MARCOS VINICIUS DE CARVALHO SOUZA, estado civil solteiro, 
profi ssão aux. de manutenção, nascido em Guarulhos, SP, no dia (17/12/1996), resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Nonato de Souza Filho e de 
Helena Fernandes de Carvalho. A pretendente: LUANA ROSA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/01/2000), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Rosa da Silva e de Vandeilza dos 
Santos Silva.

O pretendente: RAFAEL FERNANDES DAS NEVES, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/09/1982), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Mauricio Ramos das Neves e de Solange Aparecida Fernandes. 
A pretendente: SIMONE APARECIDA GABRIEL DE TOLEDO, estado civil solteira, pro-
fi ssão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/08/1974), residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, fi lha de Aparecida Gabriel de Toledo.

O pretendente: LUIS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
cabeleireiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/10/1984), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Claudionor Tertuliano da Silva e de Verailza Martins de Oliveira. 
A pretendente: VIVIANE SOARES DE SOUSA, estado civil divorciada, profi ssão op.
caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/08/1987), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Soares de Sousa e de Maria Cicera Gama Souza.

O pretendente: JOÃO VITOR SERAPILI DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fissão aux. de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/11/1994), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adair Elias dos Santos e de Neide Serapili 
da Silva. A pretendente: ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA VIANA, estado civil soltei-
ra, profissão aux. de escritório, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/10/1993), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luis Silva Viana e de Ana Rita 
de Oliveira.

O pretendente: JOSE DENISTA DE ALMEIDA, estado civil divorciado, profi ssão aj.ge-
ral, nascido em Botumirim, MG, no dia (12/04/1951), residente e domiciliado em Itaqua-
quecetuba, SP, fi lho de Antonio Bicalho de Almeida e de Sebastiana Soares de Jesus. A 
pretendente: ISOLDA ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Natal, RN, no dia (06/03/1959), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Maria das Dores Alves.

O pretendente: LUCAS DA SILVA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
confeitaria, nascido em Santa Isabel, SP, no dia (05/11/1996), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Robenio de Almeida Lima e de Ivanilde Rosa 
da Silva Lima. A pretendente: SUSANE GOMES LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
op. de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/03/1998), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Costa Lima e de Socorro Veridiana Gomes 
Peixoto Lima.

O pretendente: WELLINGTON PEREIRA DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão 
serralheiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/06/1990), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Gerci de Freitas e de Maria Teresa Pereira. A pretendente: 
MAYARA ROMANCIO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (19/11/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Joel João Mariano da Silva e de Andrea Eliana Romancio da Silva.

O pretendente: FELIPE SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Guarulhos, SP, no dia (04/03/1995), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de 
Ana Conceição dos Santos. A pretendente: CRISLAINE APARECIDA RODRIGUES DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão aux.vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(12/10/1995), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Teodoro da Silva 
e de Josefa dos Santos Rodrigues da Silva.

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 
Isael Ferreira e de Maria das Neves Ferreira.

O pretendente: MAURICELIO ALFREDO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, pro-
fi 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 Oliveira Santos. A pretendente: ANALICE PEREIRA DA PAZ, estado civil 
solteira, profi ssão aj.geral, nascida em Muritiba, BA, no dia (28/05/1977), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Borges da Paz e de Joanes Pereira 
da Paz.

O pretendente: CELIFAITE JACINTH, profi ssão: serralheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: no Haiti, data-nascimento: 10/03/1986, residente e domiciliado na Vila 
Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Elifaite Jacinth e de Elia Dorcena. A pretendente: 
WISTENDIA ERISTHENE, profi ssão: comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Haiti, data-nascimento: 17/11/1991, residente e domiciliada na Vila Santa Clara, São 
Paulo, SP, fi lha de Asselhomme Eristhene e de Marie Dieula Flerime.

O pretendente: GUSTAVO HENRIQUE ALTERATS ANTONIACI, profi ssão: médico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
27/09/1989, residente e domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de Rafael 
Antoniaci e de Cristina Aparecida Alterats Antoniaci. A pretendente: MARIANE 
RICHETTO DA SILVA, profi ssão: fonoaudiologa, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 06/05/1989, residente e domiciliada 
na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos da Silva e de Simone Cristina 
Richetto da Silva.

O pretendente: DENIS MAMPRIM OSÓRIO DE CASTRO, profi ssão: barbeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 29/11/1989, residente e 
domiciliado no Jardim Ibitirama, São Paulo, SP, fi lho de João Fernando Gomes Osorio 
de Castro e de Jurema Gomes Mamprim Osorio de Castro. A pretendente: CAMILA 
NATALE PITON, profi ssão: instrumentadora cirúrgica, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 22/06/1986, residente e 
domiciliada no Jardim Ibitirama, São Paulo, SP, fi lha de Julio Cesar Fernandes Piton e 
de Angela Rosa Natale Piton.

O pretendente: ALMIR DA SILVA, profi ssão: agente de asseio, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Poção, PE, data-nascimento: 15/08/1990, residente 
e domiciliado na Vila Alpina São Paulo, SP, fi lho de Maria de Fátima da Silva. A 
pretendente: FABIANA RODRIGUES JARDIM, profi ssão: faxineira, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Tremedal, BA, data-nascimento: 15/01/1981, residente e 
domiciliada na Vila Alpina São Paulo, SP, fi lha de Benedito Desiderio Jardim e de 
Generosa Rodrigues Jardim.

O pretendente: JONATHAN ROBERT DOS SANTOS, profi ssão: especialista em 
vendas, estado civil: solteiro, naturalidade: em Mariana, MG, data-nascimento: 
28/06/1985, residente e domiciliado na Vila Prudente São Paulo, SP, fi lho de Jorge 
Delfi no dos Santos e de Maria do Socorro dos Santos. A pretendente: ANGLA DA 
COSTA FRANCO, profi ssão: analista ambiental, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Barra do Corda, MA, data-nascimento: 23/02/1986, residente e domiciliada na Vila 
Prudente São Paulo, SP, fi lha de Antonio Alves Pereira Franco e de Maria de Fátima da 
Costa Franco.

O pretendente: WILSON MAGALHÃES GOUVEIA, profi ssão: auxiliar de engenharia, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 
03/06/1985, residente e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de 
Valdecyr de Gouveia e de Ana Maria Magalhães Gouveia. A pretendente: RAQUEL 
ALINE ANDRADE RIZZATTE, profi ssão: engenheira civil, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Betim, MG, data-nascimento: 21/08/1985, residente e domiciliada na 
Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lha de Assis Andrade e de Maria Celia da Silva 
Andrade.

O pretendente: ÉVERTON DOS SANTOS MELO, profi ssão: engenheiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Ituverava, SP, data-nascimento: 26/09/1989, residente e 
domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Ernani Vieira de Melo e de Marcineis 
dos Santos Melo. A pretendente: AMANDA CRISTINA DA SILVA, profi ssão: engenheira 
civil, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cangaiba, SP, data-nascimento: 
17/06/1985, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de Ana Cristina 
da Silva.

O pretendente: JACIVALDO VITORIANO DE SOUZA, profi ssão: carpinteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Igaracy, PB, data-nascimento: 23/10/1975, residente e 
domiciliado na Vila Prudente São Paulo, SP, fi lho de Francisco Vieira de Souza e de 
Carmelita Vitoriano de Andrade. A pretendente: SÁLVIA ROSTÂNDIA RÉGIS LOPES, 
profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: em Araripina, PE, data-
nascimento: 07/08/1984, residente e domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, 
fi lha de Damião Alves Lopes e de Rita Silveira Régis Lopes.

O pretendente: RICARDO CARANICOLA CALEFFO, profi ssão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 18/01/1990, 
residente e domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de Moacir Marcos Caleff o e 
de Olga Caranicola Caleff o. A pretendente: CAMILA ANDRADE PEREIRA DA ROSA, 
profi ssão: médica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, 
data-nascimento: 22/04/1989, residente e domiciliada na Vila Zelina, São Paulo, SP, 
fi lha de Márcio Pereira da Rosa e de Marisa Andrade Pereira da Rosa.

O pretendente: MATEUS SCALFO, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 12/07/1975, residente e 
domiciliado na Vila Formosa, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Scalfo Netto e de Sirlei Costa 
Scalfo. A pretendente: VANESSA MARESCA, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 05/04/1982, 
residente e domiciliada na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lha de Genaro Maresca e 
de Glaucia Maria Gandini Maresca.

O pretendente: RODRIGO JOSÉ DIAS, profi ssão: técnico de enfermagem, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1980, residente 
e domiciliado no Parque Sevilha, São Paulo, SP, fi lho de José Ferreira Dias e de 
Antonia Maria da Conceição Dias. A pretendente: OLIANE SILVA DUARTE, profi ssão: 
técnica de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: em Iramaia, BA, data-
nascimento: 05/06/1978, residente e domiciliada no Parque Sevilha, São Paulo, SP, fi lha 
de Durvalino Antonio Duarte e de Ana Francisca da Silva.

O pretendente: SIMON SOENDERGAARD JOHNSEN, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Vejle, Dinamarca, data-nascimento: 29/06/1994, 
residente e domiciliado na Vila Ivg, São Paulo, SP, fi lho de Anders Johnsen e de Signe 
Jeanette Sondergaard Ronnebro. A pretendente: JAQUELINE THEODORO RIBAS, 
profi ssão: administradora de recursos hum, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 11/02/1992, residente e domiciliada na Vila 
Ivg, São Paulo, SP, fi lha de Valter Caetano Ribas e de Adélia das Dores Theodoro Ribas.

O pretendente: THIAGO CARDOSO DA SILVA, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 14/05/1987, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Sonia Maria da Silva 
Campos. A pretendente: PATRICIA BARBOSA DA ROCHA, profi ssão: fi sioterapeuta, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
27/08/1985, residente e domiciliada no Parque da Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de 
Claudionir da Rocha e de Marilza Barbosa.

O pretendente: JOSÉ ALBERTO LEITE CORRÊA, profi ssão: funcionário público federal, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
01/09/1983, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Gema 
Galgani Corrêa. A pretendente: AMANDA DE FATIMA GOMES ARAGÃO, profi ssão: 
funcionária pública municipal, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo, SP, 
data-nascimento: 15/05/1983, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, 
fi lha de Raimundo Moacyr de Aragão Andrade e de Dulce Maria Gomes de Aragão.

O pretendente: BRUCE BALTASAR DE ASSIS CARDOSO, profi ssão: supervisor de 
logistica, estado civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/06/1985, residente e domiciliado no Conjunto Habitacional Teotonio Vilela, São Paulo, 
SP, fi lho de Juarez Cardoso e de Arodi Santos de Assis Cardoso. A pretendente: LARISSA 
KATO VIEIRA, profi ssão: auxiliar de contas a pagar, estado civil: solteira, naturalidade: 
em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 09/10/1995, residente e domiciliada na Vila 
Bela, São Paulo, SP, fi lha de Juarez Vieira e de Rosemeire Kato Vieira.

O pretendente: SERGIO LUIZ CYRILLO, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 02/06/1989, residente e 
domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Claudio Cyrillo e de 
Cleusa Garcia Cyrillo. A pretendente: MARIANA HELENA LOPES HORTELAN, 
profi ssão: analista de controladoria, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, 
SP, data-nascimento: 03/01/1989, residente e domiciliada na Quinta da Paineira, São 
Paulo, SP, fi lha de José Alencar Hortelan e de Mirtes Lopes.

O pretendente: FABIO FREITAS, profi ssão: representante comercial, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 25/08/1984, 
residente e domiciliado na Vila Oratório, São Paulo, SP, fi lho de Cleber Cesar de Freitas 
e de Cleide de Alcantara Freitas. A pretendente: JANAINA MARABOLIN ESTEVES, 
profi ssão: pedagoga, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira 
César, SP, data-nascimento: 29/10/1975, residente e domiciliada na Vila Oratório, São 
Paulo, SP, fi lha de José Esteves Gonzales e de Elisabeth Marabolin Esteves.

O pretendente: FERNANDO LIBERATTI, profi ssão: contador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1983, residente e domiciliado 
no Parque Sevilha, São Paulo, SP, fi lho de Devanir Aparecido Leberatti e de Cidalia 
Costa Liberatti. A pretendente: CRISTIANE MIRANDA FERNANDES, profi ssão: 
funcionária pública, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 05/03/1990, residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo, SP, 
fi lha de José Mario Fernandes e de Shirlei Miranda Fernandes.

O pretendente: GABRIEL DE SOUSA CUNHA, profi ssão: estrategista de conta, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1993, residente 
e domiciliado no Parque Sevilha, São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis Cunha e de 
Rosana de Sousa Maia Cunha. A pretendente: THAYSA CRISTINA SIMÕES GARCIA, 
profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-
nascimento: 31/12/1993, residente e domiciliada no Parque Sevilha, São Paulo, SP, fi lha 
de Alexandre Garcia e de Evanildes Alves Simões Garcia.

O pretendente: MARCO ANTONIO DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 05/02/1968, residente e domiciliado 
no Parque Pereira, São Paulo, SP, fi lho de José Antonio da Silva e de Mariana José 
da Silva. A pretendente: MARIA APARECIDA MENDES DE MACÊDO, profi ssão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em Ipiranga do Piauí, PI, data-nascimento: 
25/11/1976, residente e domiciliada no Parque Pereira, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim 
Gonçalves de Macêdo e de Maria das Vitorias Mendes de Macêdo.

O pretendente: RODRIGO BARBOSA DE MOURA, profi ssão: ourives, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 28/05/1983, 
residente e domiciliado na Vila Ivg, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Barbosa de Moura 
Filho e de Maria Nicea Prete de Moura. A pretendente: FERNANDA VIVEIROS DO 
REMEDIO, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, 
SP, data-nascimento: 27/03/1989, residente e domiciliada na Vila Ivg, São Paulo, SP, 
fi lha de Domingos do Remedio e de Marinalva Lopes Viveiros.

O pretendente: RODRIGO BARBOSA SANTOS COSTA, profi ssão: tec telecom, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
29/07/1988, residente e domiciliado na Vila Mendes, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido 
Sampaio da Costa e de Maria da Conceição Barbosa Santos Costa. A pretendente: 
ALINE SILVA BISPO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Formosa, SP, data-nascimento: 09/03/1989, residente e domiciliada na Vila Mendes, 
São Paulo, SP, fi lha de Arimario de Araujo Bispo e de Marlene Silva Bispo.

O pretendente: CLOVIS BULZICO, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 09/03/1977, residente 
e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Valter Bulzico e de Vivalda da 
Silva Bulzico. A pretendente: CLÁUDIA JANAUDIS ROMERA, profi ssão: vendedora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
13/12/1979, residente e domiciliada na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lha de Cláudio 
Gonzalez Romera e de Eliete Janaudis Romera.

O pretendente: ISAAC FERNANDO DE SOUSA, profi ssão: garçon, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Mossoró, RN, data-nascimento: 18/03/1987, residente e domiciliado na 
Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de Helena Joana de Sousa. A pretendente: LETICIA 
DA CUNHA FEITOSA, profi ssão: garçonete, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1998, residente e domiciliada na Vila Industrial, São 
Paulo, SP, fi lha de Luciano Ferreira Feitosa e de Matilde Luzineth da Cunha.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: LUCIANO DA SILVA SATURNINO, profi ssão: vendedor autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Caruaru, PE, data-nascimento: 23/10/1975, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Saturnino e 
de Rita Maria da Silva Saturnino. A pretendente: GISELY DO VALE DA CONCEIÇÃO, 
profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: em Caruaru, PE, data-
nascimento: 24/07/1985, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José da Conceição e de Irene do Vale Conceição.

O pretendente: DIEGO MORAES DO NASCIMENTO, profi ssão: analista de importação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Euclides da Cunha, BA, data-nascimento: 
29/05/1987, residente e domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Edinaldo de Jesus do 
Nascimento e de Elizete Moraes do Nascimento. A pretendente: PRISCILA MINELLI, 
profi ssão: gerente de relacionamento, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 27/05/1974, residente e domiciliada na Vila 
Califórnia, São Paulo, SP, fi lha de Modesto Minelli e de Benedita Minelli.

O pretendente: GUILHERME HENRIQUE SANTOS CARDOSO, profi ssão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 
22/06/1993, residente e domiciliado no Parque Tomas Saraiva, São Paulo, SP, fi lho 
de Jose Carlos Cardoso e de Natalice de Carvalho Santos Cardoso. A pretendente: 
PALOMA BITTENCOURT ARAUJO, profi ssão: analista de search, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 15/06/1991, residente e domiciliada 
no Parque Novo Oratório, São Paulo, SP, fi lha de Aparecido Luiz Mora de Araujo e de 
Edjane Mercia Ribeiro Bittencourt.

O pretendente: NELSON ZERBINI DE CARVALHO, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 04/06/1993, residente 
e domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Plácido de Carvalho 
e de Marcia Aparecida Zerbini de Carvalho. A pretendente: PAMELA ANGELICA 
VALENZUELA LOPEZ, profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: em 
San Bernardo, Chile, data-nascimento: 04/02/1981, residente e domiciliada na Vila 
Santa Clara, São Paulo, SP, fi lha de Juan Antonio Valenzuela Olavarria e de Luisa 
Fernanda Lopez Munoz.

O pretendente: FERNANDO GARCIA CACAVAIO, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1989, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Luiz Cacavaio 
e de Sandra Regina Garcia Cacavaio. A pretendente: BEATRIZ TOSHIE MASUNO 
MOURATO, profi ssão: analista de processos, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 26/07/1989, residente e domiciliada em 
Utinga - Santo André, SP, fi lha de Amauri Lima Mourato e de Yassue Eliana Masuno 
Mourato.

O pretendente: GILBERTO PEREIRA MENDES, profi ssão: encarregado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 23/07/1955, 
residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Milton Mendes e de 
Gracinda Pereira Mendes. A pretendente: NATASHA NAZARIO DA SILVA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
28/02/1980, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de José Nazario 
da Silva e de Maria José Barbosa da Silva.

O pretendente: ANDERSON TETSUHO SHIMABUKURO, profi ssão: técnico de 
radiologia, estado civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/02/1977, residente e domiciliado no Jardim Avelino, São Paulo, SP, fi lho de 
Yoshimatsu Shimabukuro e de Lucia Shimabukuro. A pretendente: ALESSANDRA 
APARECIDA CARVALHO GARCIA, profi ssão: agente de serviços operacionai, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Ribeirão Pires, SP, data-nascimento: 15/10/1976, 
residente e domiciliada em Rio Grande da Serra, SP, fi lha de João Batista Garcia e de 
Elba Carvalho Garcia.

O pretendente: RICARDO DOS SANTOS PINTO, profi ssão: gerente de produção, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
04/08/1980, residente e domiciliado no Parque Tomas Saraiva, São Paulo, SP, fi lho de 
Agenor da Silveira Pinto e de Jandira dos Santos Pinto. A pretendente: BRUNA LOPES 
DI MISCIO, profi ssão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha 
de França, SP, data-nascimento: 25/07/1996, residente e domiciliada no Parque Tomas 
Saraiva, São Paulo, SP, fi lha de Altair Di Miscio e de Luciana Aparecida Lopes.

 

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: MARCELO ALAÉRCIO MESAVILA, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
autônomo, natural de Itumbiara, GO, no dia (04/07/1978), residente e domiciliado na Vila 
Ida, São Paulo, SP, fi lho de Antônio Higino Mesavila e de Maria de Lourdes Fernandes 
Mesavila. A pretendente: LUIZA VIDAL REZENDE, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
administradora, natural de Rio Negro, PR, no dia (29/05/1985), residente e domiciliada na 
Vila Ida, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Benedito Rezende e de Salete Vidal.
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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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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: JHONNATAN WILSON AFONSO, estado civil solteiro, profissão 
pintor, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/10/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Rubens Afonso e de Elza Donizetti Torres. A 
pretendente: SILVÂNIA DIAS PASCOA, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em São Francisco do Piaui, PI, no dia (25/04/1982), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Domingos Dias Carneiro e de Teresinha Celina 
de Pascoa Carneiro.

O pretendente: ROBERTO AMARO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão gráfi co, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (18/06/1971), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Rosalvo Amaro de Souza e de Joana Maria de Souza. A pretendente: 
DÉBORA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (14/11/1980), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilzete de Oliveira Rodrigues.

O pretendente: RODRIGO SANTOS RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/06/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Alaerte Francisco Santos Ribeiro e de Iraides Ribeiro Ponte. A 
pretendente: ALINE AQUINO PEREIRA LIMA, estado civil solteira, profi ssão diarista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (14/07/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Odirlei Pereira Lima e de Angelica Aquino da Silva.

O pretendente: JOAQUIM MARINHO, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, nascido 
em Jacaraci, BA, no dia (01/11/1946), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Vitalino Marinho e de Antoninha Marinho. A pretendente: JOSEFA MORAES 
DOS SANTOS, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em Andradas, MG, no dia 
(08/01/1935), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Moraes 
dos Santos e de Maria Emiliana Pereira.

O pretendente: TIAGO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/01/1989), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Maricelia Pereira da Silva. A pretendente: VALDELICE FERNANDES 
MESQUITA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Caucaia, CE, no dia 
(16/09/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Alves 
de Mesquita e de Terezinha Fernandes de Brito.

O pretendente: EDSON ROBERTO LIRA, estado civil divorciado, profi ssão cozinheiro, 
nascido em Cambe, PR, no dia (11/12/1969), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Pedro Lira e de Benedita Isabel Soares Lira. A pretendente: 
ESDRAS SIDENI TEIXEIRA, estado civil divorciada, profi ssão copeira, nascida em Bo-
caiúva, MG, no dia (09/03/1966), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Geraldo Antônio Teixeira e de Maria José Teixeira.

O pretendente: ADONIELTON VIANA MOURA, estado civil solteiro, profi ssão tecelão, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/12/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Juvenilton Francisco Moura e de Roseli Rodrigues Viana. A pre-
tendente: LUANA DE JESUS FRANÇA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (08/12/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Luciene de Jesus França.

O pretendente: CAIQUE APARECIDO FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
tecnico de segurança do trabalho, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/07/1993), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Roberto Araujo Ferreira 
e de Neilane Aparecida de Jesus Ferreira. A pretendente: THAMIRIS MILENA MORENO 
DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (21/05/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Adair de Souza e de Aparecida Cristina Moreno de Souza.

O pretendente: BRUNO RODRIGUES REIS, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (31/07/1989), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Mauro de Souza Reis e de Normandia Rodrigues Lobo. A pretendente: 
LAIS STEPHANIE ROBERTO SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (06/01/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Denilson Rodrigues Souza e de Gleice Camila Roberto Inacio.

O pretendente: ROGÉRIO POSSOMATO GUIMARÃES, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/11/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Erivaldo Moreira Guimarães e de Marina Possomato. 
A pretendente: MICHELE CAROLINE FRANÇA OLIMPIO, estado civil solteira, profi ssão 
diarista, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/06/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ismael Olimpio e de Rosangela França Magalhães.

O pretendente: FERNANDO DE SOUZA FEITOSA, estado civil solteiro, profi ssão opera-
dora de loja, nascido em Catarina, CE, no dia (16/01/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Feitosa Véras e de Luiza Alves de Souza Véras. 
A pretendente: ALLANA KATIELLE DUARTE DANTAS, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida em Ipaumirim, CE, no dia (21/03/1998), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Deurivan Dantas da Silva e de 
Maria da Conceição Silvino Duarte Dantas.

O pretendente: WESLLEY ARAUJO SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão estoquista, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/12/1993), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lucimar de Oliveira e de Irene Araujo dos 
Santos. A pretendente: BIANCA PEREIRA SOUSA DE ARAUJO, estado civil solteira, 
profi ssão empacotadora, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/05/2000), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Veras Assis de Araujo e de 
Sandra Pereira Sousa de Araujo.

O pretendente: OTAVIO AUGUSTO GONÇALVES DE ALMEIDA TORRES, estado civil 
solteiro, profi ssão empresario, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/03/1990), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osni de Paula Torres e de Jussara 
Gonçalves de Almeida Torres. A pretendente: ALINE DA SILVA SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão empresaria, nascida em Mococa, SP, no dia (17/11/1987), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alex Batista Santos e de Rosana 
Aparecida da Silva Santos.

O pretendente: EDUARDO TENÓRIO MACIEL, estado civil divorciado, profi ssão co-
merciante, nascido em Florida Paulista, SP, no dia (06/01/1964), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Oliveira Maciel e de Cícera Tenório Maciel. A 
pretendente: JOSIANE SOARES SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (03/11/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Monica Soares Souza.

O pretendente: RODOLFO KELVIN SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
balconista, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/07/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Delmiro Eugenio de Oliveira Neto e de Maria Betania 
dos Santos Oliveira. A pretendente: TAINA DA SILVA CARVALHO, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/08/2000), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fabio Nunes do Nascimento Carvalho e de Daniela 
Aparecida da Silva.

O pretendente: LEONARDO XAVIER DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vidraceiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/08/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Paulo Xavier da Silva e de Leila Aparecida da Silva. A pretendente: 
PALOMA DA COSTA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
Jundiaí, SP, no dia (15/11/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Ferreira e de Aparecida Antonio da Costa.

O pretendente: JAIR SILVESTRE DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão funcionario 
publico estadual, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/03/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jair Nunes da Silva e de Maria Aparecida Silvestre. A 
pretendente: VALDILAINE RAMOS GUSTAVO, estado civil divorciada, profi ssão promotora 
de vendas, nascida em Carapicuiba, SP, no dia (10/08/1990), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdely da Silva Gustavo e de Eliane Correa Ramos.

O pretendente: KLEYSNEI PEREIRA DE MIRANDA, estado civil solteiro, profi ssão 
empilhador, nascido em Jundiai, SP, no dia (16/01/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoelito Pires de Miranda e de Nilza Pereira de Miranda. 
A pretendente: SARAH DA SILVA LIMA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (15/04/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Isac Afonso Lima e de Rosangela da Silva Lima.

O pretendente: GILBERTO DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (12/10/1971), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Jose Raimundo de Souza e de Quiteria Maria de Souza. A pretendente: MARIA 
ZENEIDE DIAS RIBEIRO, estado civil divorciada, profi ssão domestica, nascida em São 
Raimundo Nonato, PI, no dia (02/12/1972), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Ribeiro Francisco e de Anair Dias Soares.

O pretendente: EURISMAR ROCHA DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão mecanico, 
nascido em São Luis, MA, no dia (21/10/1978), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Euripedes Rocha da Silva e de Antonia Vieira da Silva. A pretendente: 
MARIA DO AMPARO VIANA DE BRITO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em São Luis, MA, no dia (09/05/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose dos Santos de Brito e de Maria Raimunda Viana de Brito.

O pretendente: JONAS BORGES RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Foz do Iguaçu, PR, no dia (31/10/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Pedro Borges Rodrigues e de Daici Maria Borges Rodrigues. A 
pretendente: MIRIAN CRISTINA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão analista 
de logistica, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/12/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Abiguimar Lourenço dos Santos e de Ivete Aparecida 
Lourenço dos Santos.

O pretendente: JOSÉ WELLINGTON GOMES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi s-
são ajudante geral, nascido em Delmiro Gouveia, AL, no dia (03/04/1995), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Martins de Souza e de Neide 
Gomes Bezerra. A pretendente: JANAINA PRISCILA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/06/1991), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudia de Oliveira.

O pretendente: VALTER FERRARETO, estado civil viúvo, profi ssão pensionista, nascido 
em Faxinal, PR, no dia (21/10/1954), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Guido Ferrareto e de Maria de Rezende Ferrareto. A pretendente: CLEIDIVÂNIA 
GABRIEL DE LIMA, estado civil divorciada, profi ssão tecnica de segurança, nascida em 
Paulo Afonso, BA, no dia (14/05/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Elias Gabriel de Lima e de Josefa Felix Oliveira de Lima.

O pretendente: ANTONIO JOSE MONTEIRO BACELAR, estado civil divorciado, profi ssão 
porteiro, nascido em Piripiri, PI, no dia (18/09/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Valdecy Bacelar e de Maria Monteiro de Sousa. A pretendente: 
ALINE JESUS FIGUEREDO LUNA, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em 
Jaguaquara, BA, no dia (02/09/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Gildasio José Figueredo e de Ameides Jesus Figueredo.

O pretendente: CAIO ALVES FIGUEIREDO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (16/04/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Alves Figueiredo e de Lurdete Souza 
Figueiredo. A pretendente: DAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/11/1991), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Givanildo Santos de Oliveira e de 
Girlene Santos Rodrigues.

O pretendente: JEZIEL RODRIGUES DIAS, estado civil solteiro, profi ssão orientador de 
estacionamento, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/05/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Rodrigues Dias e de Maria Tereza Dias. A 
pretendente: TALITA MOREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão recreacionista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (18/04/1992), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Marco Antonio da Silva e de Salete Maria Sales Moreira.

O pretendente: ALBERT CÉSAR JULIO SURIANI, estado civil divorciado, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/12/1966), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Laurindo Suriani e de Zeni Julio Suriani. A pretendente: 
LEONICE DE JESUS SABINO, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (04/05/1963), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de João Sabino e de Elisa Maria de Jesus.

O pretendente: IGOR DE CAMPOS CHAGAS, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/01/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adalberto Romeiro das Chagas Filho e de Cristiane 
Aparecida de Campos. A pretendente: GABRIELA MIZUGUCHI DE ANDRADE, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em Osasco, SP, no dia 
(09/01/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anderson de 
Andrade e de Eunice Tamami de Andrade.

O pretendente: RAFAEL COUTINHO PEREIRA OLIVEIRA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão operador de risco, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/05/1995), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Nonato de Alencar Oliveira 
e de Marlene Coutinho Pereira. A pretendente: LUANA DA SILVA VIEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de máquina, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/05/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edinilson Vieira e de Maria 
Aparecida da Silva Vieira.

O pretendente: ALBERT HENRIQUE DE MORAES, estado civil solteiro, profi ssão super-
visor de sac, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/07/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivan Cesar de Moraes e de Cristiane Aparecida de Campos. 
A pretendente: KAREN MIZUGUCHI DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão con-
sultora de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/01/1991), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anderson de Andrade e de Eunice Tamami Mizuguchi.

O pretendente: GEORGE SANTOS DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Vera Cruz, BA, no dia (29/05/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jorge Barbosa Almeida de Jesus e de Maria das Candeias dos 
Santos. A pretendente: DRIELLE COSTA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
baba, nascida em Itaparica, BA, no dia (28/12/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Davi Fernandes dos Santos e de Cristiane Nascimento Costa.

O pretendente: MILTON SIMÕES DE MOURA, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, 
nascido em Jaú, SP, no dia (20/03/1941), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Luiz Simões de Moura e de Laudelina da Silva. A pretendente: MARIA DAS 
GRAÇAS MOREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em Santo Estevão, BA, no dia (16/06/1954), residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Manuel Ribeiro dos Santos e de Maria Moreira dos Santos.

O pretendente: IGOR LUNA SOTERO, estado civil solteiro, profi ssão consultor analista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/06/1996), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Leonardo Gomes Sotero e de Valeria Luna de Andrade. A pretendente: 
THAYNA GOMES DE AZEVEDO SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (06/02/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Benedito da Rocha Santos e de Francisca Gomes de Azevedo Santos.

O pretendente: ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
porteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/05/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Praxedes da Silva e de Quiteria Ferreira da Silva. 
A pretendente: MARIA DE LOURDES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascida em Recife, PE, no dia (14/10/1981), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Cícero da Silva e de Anália Novais de Andrade.

O pretendente: CÁSSIO EDUARDO SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
cozinheiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/04/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edmilson Matos dos Santos e de Maria Conceição da 
Silva Santos. A pretendente: BRUNA JUSTINO CANCIO, estado civil solteira, profi ssão 
esteticista, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/06/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sergio Ricardo Cancio e de Eliana Justino.

O pretendente: SAUL CAMPOLINO DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, 
nascido em Grão Pará, SC, no dia (31/07/1949), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Campolino João da Silva e de Helena Leandro. A pretendente: 
MARIA DE LURDES ANDRADE, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Palmital, SP, no dia (14/07/1955), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Agenor Antonio de Andrade e de Sebastiana de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ DEOSDETE FERNANDES DA SILVEIRA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão autonomo, nascido em Alexandria, RN, no dia (18/08/1981), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Fernandes de Queiroz e de Mascionila Augusta 
da Silveira. A pretendente: DALVACELIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Major Sales, RN, no dia (07/06/1987), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio José da Silva e de Damiana Rita de Jesus.

O pretendente: JOSÉ VALMIR MENDES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em Canindé, CE, no dia (08/06/1971), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rodrigues da Silva e de Maria Valdizia Mendes da 
Silva. A pretendente: MARIA ROZINEIDE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Luis Gomes, RN, no dia (06/02/1981), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio José da Silva e de Damiana Rita de Jesus.

O pretendente: LEANDRO FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão segurança, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/12/1984), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Alaide Ferreira. A pretendente: ANDRESSA SILVESTRE DE 
SANTANA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (22/11/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero 
Guimarães de Santana e de Edivaneide Silvestre de Lucena Lima Santana.

O pretendente: MICHEL ALVES ROSA, estado civil solteiro, profi ssão controlador de 
acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/09/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Orfeu Rosa e de Adriana Pereira Alves. A pretendente: 
KARLA CASSIA FREITAS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (28/01/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Rubens Cabral da Silva e de Marisa Cassia de Freitas Silva.

O pretendente: GUSTAVO ROSA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em Brasilia, DF, no dia (06/03/1978), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Rosa e de Raimunda Nonata Rosa. A pretendente: DANIELA DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Luís Gomes, RN, no dia 
(07/10/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio José 
da Silva e de Damiana Rita de Jesus.

O pretendente: GABRIEL FERREIRA DE FRANÇA, estado civil solteiro, profi ssão azulegista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/04/1994), residente e domiciliado em Guaianases, 
São Paulo, SP, fi lho de Valdete Ferreira de França e de Calista Ramos de Almeida França. 
A pretendente: KAMILA RIBEIRO DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (09/07/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Adilson Ribeiro de Souza e de Claudete Silva Ribeiro de Souza.

O pretendente: VINICIUS DA SILVA BARROS, estado civil divorciado, profi ssão autonomo, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (26/10/1986), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Eliseu Vieira de Barros e de Dagmar Rosa da Silva. A pretendente: 
JÉSSICA ALEIXO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (23/01/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Rinaldo dos Santos e de Elianeide Aleixo da Silva.

O pretendente: DENIS HENRIQUE GARCIA BUENO, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/06/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvio Bueno e de Celia Regina Garcia. A pretendente: 
JOICE ALVES CORREIA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (29/11/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Arnaldo Correia e de Sueli Maria Alves Correia.

Françoise Iatski de Lima (*)

Privatização sempre foi uma questão polêmica e diz respeito 
à avaliação do desempenho das empresas estatais. Sabe-se 
que uma fi rma capitalista deve visar o maior lucro possível, 

com um nível mínimo de custos. No entanto, ao longo da formação 
e consolidação do sistema produtivo estatal brasileiro, percebe-
-se, em grau elevado, que as empresas estatais tiveram que optar 
pelo crescimento e estabilização econômica. 

Dessa forma, como medir o nível de efi ciência de uma insti-
tuição que é, ao mesmo tempo, uma empresa e um instrumento 
de política econômica do governo? Até que ponto deve-se sa-
crifi car a maximização dos lucros em benefício da geração de 
empregos, por exemplo? E, conforme a decisão, o consumidor 
fi nal é prejudicado em relação ao preço e à qualidade dos bens 
e serviços oferecidos.

Nesse cenário, a privatização da Eletrobras é razoável e jus-
tifi cada ao liberar o Estado do ônus de investir num setor tido 
como não essencial – educação, saúde e segurança seriam prio-
ritários – e transmite-se a responsabilidade a empresas privadas 
com expertise e efi ciência de gestão comprovadas no mercado 
específi co. A privatização parece atender às expectativas da po-
pulação (que teria serviço e infraestrutura mais ágeis, baratos e 
competitivos) e da administração pública, garantindo o máximo 

esforço de seus recursos, cortando custos, reduzindo gastos e 
“enxugando” a máquina pública.

Outro ponto que deve ser salientado é a motivação gerada 
pela possível concorrência. A competição impulsiona o gestor a 
melhorar o atendimento ao cliente, a comunicação, buscar novas 
tecnologias, desenvolver inovações, etc. A competição impacta na 
qualidade do bem e/ou serviço. Ainda, em relação ao preço, a MP 
814 garante uma tarifa social que benefi cia os consumidores que 
estão no cadastro único do governo para programas sociais, com 

faixa de isenção no pagamento de 60 MegaWatts-hora (MWh), 
por mês, aumentada para 80 MegaWatts-hora (MWh).

Essa discussão faz lembrar os momentos vividos na década 
de 1990, quando foi privatizado o Sistema de Telecomunicações 
Brasileiro. A chegada da telefonia móvel, da internet e novas mí-
dias foi um desafi o pesado para permanecer somente no âmbito 
do Estado. A infraestrutura estatal não era compatível com as 
exigências das inovações que surgiam. 

Quem teve uma linha da Telepar lembra como era – fi la de espera 
de mais ou menos dois anos e/ou desembolso de muitas unidades 
monetárias para comprar uma linha telefônica, fora outras carac-
terísticas que encareciam as ligações. Era um gargalo que não 
abastecia a expectativa popular pelos serviços. Na época, alegava-se 
que a privatização pioraria as condições de acesso e preços aos 
consumidores. Atualmente, percebe-se os benefícios do processo.

Quanto ao desemprego gerado, deve-se dar a segurança devida 
ao trabalhador que será desligado sem justa causa, no entanto, 
sustentar uma empresa onerosa para a sociedade para privilegiar 
e/ou gerar empregos para poucos, frente à população desempre-
gada pelo efeito do défi cit público, pode ser muito custoso para 
a empresa e gerar um sistema defi citário cada vez mais viciado.

 
(*) - É mestre em Desenvolvimento Econômico e professora

da Universidade Positivo (UP).

Eletrobras: gargalo brasileiro?
Na quarta-feira (9), a Câmara dos deputados deu mais um passo importante para a privatização da Eletrobras, após conseguir a aprovação na Comissão 
Mista Especial, que analisa a MP 814
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O pretendente: RAFAEL DEOCLIDES DIAS VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/03/1989, residente e domiciliado 
nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de José Dias Vieira e de Regina Edineusa Koedel. 
A pretendente: JAQUELINE CONTATO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 30/03/1992, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Dias de Oliveira e de Maria Cristina Contato.

O pretendente: RAFAEL NUNES RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão inspetor de qualidade, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/12/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Nunes Tenório de Souza e de 
Maria José Rodrigues de Souza. A pretendente: TASSIANA SATURNO DI COSTANZO, 
estado civil solteira, profi ssão analista de estudos, nascida em São Paulo - SP, no dia 
07/03/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Donato 
Antonio Di Costanzo e de Leandra Fatima Pereira Saturno.

O pretendente: FILIPE FORCINITO PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão en-
genheiro civil, nascido em Guarulhos - SP, no dia 26/03/1984, residente e domiciliado 
nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Cassi Pereira e de Rita de Cássia 
Forcinito Pereira. A pretendente: CAROLINA BERTI, estado civil divorciada, profi ssão 
engenheira civil, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/02/1979, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Helio Berti e de Clarice Cristina Braz Berti.

O pretendente: CARLOS PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em Jequitinhonha - MG, no dia 07/05/1972, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Zelinda Pereira da Silva. A pretendente: EVA MARIA ANTUNES 
DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em Varzelândia - MG, 
no dia 09/07/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Francisco Antunes de Souza e de Amaura Ribeiro de Souza.

O pretendente: EVANDRO RODRIGO FERNANDES, estado civil divorciado, profi ssão 
micro empreendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/06/1972, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Flavio Fernandes e de Neuza Maria 
Fachinelli. A pretendente: ELIANA APARECIDA ROSSI, estado civil divorciada, profi ssão 
cabeleireira, nascida em Monte Aprazível - SP, no dia 07/02/1977, residente e domicilia-
da neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Rossi e de Maria Cabeça Rossi.

O pretendente: MARCEL CAMARGO E GODOY, estado civil divorciado, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/09/1974, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adilson Teixeira de Godoy e de Silvia Maria de Souza 
Camargo e Teixeira de Godoy. A pretendente: DIANA JAMIL GEBRIN, estado civil soltei-
ra, profi ssão administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/05/1984, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jamil Merhi Gebrin e de Alies Khouri.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: MARCOS ANDRE MARTINS CASTILHO, estado civil divorciado, profi ssão 
consultor de negócios, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 14/12/1970, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Floramil Castilho e de Neyde Martins 
Castilho. A convivente: DEBORA UEHARA, estado civil divorciada, profi ssão represen-
tante comercial, nascida em São Paulo - SP, no dia 17/12/1972, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Armando Tokuzo Uehara e de Neusa Grieco 
Uehara. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento.

O convivente: DANYLO BARBOSA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de 
celular, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/02/1996, residente e domiciliado em Balbinos 
- SP, fi lho de Fabiana Barbosa Costa. A convivente: ELIANA APARECIDA HALQUEMAN, 
estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/09/1970, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Waldemar Halqueman 
e de Juracy dos Santos Halqueman. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua 
união estável em casamento.

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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Aqueles que acompa-

nham os principais 

noticiários econômicos 

no País têm notado um 

sentimento de retomada 

fi nanceira

Depois de diversos tri-
mestres bastante de-
safi adores para os ne-

gócios no Brasil, resultado de 
uma soma de fatores políticos 
e econômicos, os primeiros 
sinais de volta do crescimento 
começam a surgir. Tímidos, 
é verdade, mas apontando 
uma importante mudança de 
tendência. Assim, o momento 
atual dos negócios deveria 
também apontar a um retorno 
de investimentos para crescer, 
ainda que cautelosamente, 
devido a riscos que ainda 
pairam no horizonte (eleições 
presidenciais, por exemplo) e 
mesmo a alguma capacidade 
ociosa.

Entretanto, há uma armadi-
lha para a qual devemos estar 
atentos: sempre que a “volta 
cautelosa do investimento para 
crescer” dá lugar à tentativa de 
“crescimento a custo zero”, po-
demos ter como consequência 
direta uma maior exposição ao 
risco por parte da organização. 
A postergação de investi-
mentos em segurança, como 
aqueles que visam mitigar 
riscos já identifi cados, é um 
dos primeiros exemplos que 
nos ocorre. 

Porém, não é apenas quando 
o orçamento da gestão de segu-
rança é congelado que temos 
maiores riscos, o aumento da 
exposição a riscos pode resul-
tar de diversos outros fatores 
operacionais que aumentam 
a probabilidade de ocorrência 
de incidentes devido a falhas 
ou erros.

O crescimento dos negócios 
(maior volume de transações, 
abertura de novas lojas, au-
mento de tráfego de clientes 
etc.) leva ao estresse estru-
turas enxutas, decorrente 
das reduções de quadro de 
funcionários há alguns trimes-
tres; sobrecarga de trabalho 
na retomada; contratações de 
novos profi ssionais menos ex-
perientes ou qualifi cados; equi-
pamentos trabalhando acima 
da capacidade e abandono de 
melhores práticas para atender 
as demandas em tempo.

Podem ainda ser desenga-
vetados projetos transforma-
cionais para crescimento ágil 
e fl exível e melhora da expe-
riência de clientes, como mi-
gração para nuvem, inovações 
com mobilidade e Internet das 
Coisas, com forte pressão por 
velocidade. Por essa razão, os 
riscos dos novos ambientes não 
são adequadamente avaliados 
e mitigados.

Ou seja, é possivelmente 
nesses momentos que a ges-
tão de riscos (e a gestão de 
segurança de uma forma mais 
ampla) pode contribuir de 
forma mais efetiva. Note que, 
tão importante quanto não 
aumentar muito os custos, é 
evitar riscos desnecessários, 
ou riscos excessivamente 
altos. Eles podem levar a em-
presa à falência antes mesmo 
dos desafi os de mercado com 
os quais ela se preocupa. 

Uma grande interrupção nas 

operações causada por indis-
ponibilidade de sistemas, uma 
fraude milionária, um vaza-
mento massivo de informações 
críticas de seus clientes, uma 
multa por não atendimento a 
requerimentos regulatórios, 
entre outros impactos, são 
incidentes que podem ser 
potencializados a cada decisão 
de corte de custos.

Portanto, faz-se necessário 
assegurar uma cadeira para o 
gestor de segurança nas dis-
cussões desses novos projetos 
para que seja possível avaliar o 
impacto de cada nova iniciativa 
no perfi l de risco da empresa. 
É preciso avaliar se o risco de 
cada medida é aceitável ou não. 
Essa análise dá mais raciona-
lidade ao processo na medida 
em que pode descartar ações 
que resultarão em pequeno 
ganho econômico frente ao 
grande aumento nos riscos.

Essa é uma contribuição 
vital do gestor de segurança 
para o processo de retomada 
de crescimento, mas a sua 
contribuição pode ir além.

Há abordagens disponíveis 
no mercado que permitem 
revisão de arquiteturas tra-
dicionais de segurança e de 
tecnologia de uma forma geral 
por mecanismos mais ágeis, 
escaláveis e fl exíveis. Imagine 
unir o melhor de dois mundos 
e aumentar o nível de proteção 
enquanto transforma os custos 
de segurança e de tecnologia 
para custos variáveis e fl exíveis 
como o negócio? É possível. 

Uma dessas abordagens é a 
da microssegmentação, que 
em algumas versões mais avan-
çadas pode ser adotada em 
solução por software, de forma 
incremental e transparente. 
Por meio da escalabilidade 
dada pela microssegmenta-
ção definida por software, 
pode-se postergar ou evitar o 
crescimento de infraestrutu-
ras tradicionais de segurança 
como firewalls, roteadores 
e switches de modo seguro; 
reduzir o tempo para colocar 
novos serviços no ar; reduzir 
o esforço de migração para 
nuvem; suportar iniciativas de 
mobilidade; iniciar projetos de 
Internet das Coisas, e assim 
por diante.

Enfi m, neste momento em 
que é importante estar atento 
às oportunidades de cresci-
mento, mas ao mesmo tempo 
o investimento deve ser feito 
com cautela, nada melhor do 
que adotar soluções simples e 
extremamente escaláveis, que 
possam atender a demandas 
no ambiente de rede interna, 
nuvem, mobilidade ou internet 
das coisas. 

É preciso suportar o cresci-
mento, otimizando investimen-
tos, e nenhum gestor pode fu-
gir de sua responsabilidade de 
contribuir com o processo. Há 
diversas formas de colaborar, 
e entendemos que os Gestores 
de Segurança podem fazê-lo 
em nível mais estratégico ao 
fornecer visões sobre os riscos 
associados a cada cenário de 
novos projetos de crescimento. 

E nos níveis tático e ope-
racional, ao apontar soluções 
que permitam transformar e 
simplifi car a tecnologia para 
modelos mais ágeis.

(*) - É Diretor de Soluções de 
Segurança da Unisys

na América Latina.

Armadilhas do 
crescimento econômico e 
gestão de investimentos

Leonardo Carissimi (*)

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 - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: EMERSON CARVALHO CUNHA, profi ssão: técnico tacográfo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 13/06/1992, residente e 
domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Jurandir de Jesus Cunha e de Sonia Marta San-
tos Carvalho. A pretendente: AMANDA INÊS PINTO, profi ssão: maquiadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Robersio Pinto e de Maria Inês da 
Silva Pinto.

O pretendente: LUCAS GOMES SANTANA, profi ssão: operador de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/1997, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alana Akisa Gomes Santana. A pretendente: 
TAMIRIS AMORIM DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Mauá, SP, data-nascimento: 12/03/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Edson Andrilino da Silva e de Ligia Maria Pereira de Amorim.

O pretendente: JEFFERSON BERREDO FERNANDES, profi ssão: garçon, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Bacabal, MA, data-nascimento: 11/08/1990, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, fi lho de José de Arimatéia Miranda Fernandes e de Ana Silvia 
Berredo Fernandes. A pretendente: BRUNA DE OLIVEIRA DOMINGUES, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/04/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nivaldo Men-
des Domingues e de Silvana de Oliveira Domingues.

O pretendente: ANDERSON TRINDADE MARQUES, profi ssão: agente comercial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1987, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdir Moreira Marques e de 
Marisa Dias Trindade Marques. A pretendente: JASLENE SILVA DOS ANJOS, profi s-
são: estudante, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/07/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Martins 
dos Anjos e de Silvana Amaral Silva dos Anjos.

O pretendente: JORGE XAVIER DA SILVA, profi ssão: operador de guilhotina, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Surubim, PE, data-nascimento: 14/10/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nivaldo Francisco da Silva e de Josefa 
Maria Xavier da Silva. A pretendente: ERICA DE ARAUJO DE SOUZA, profi ssão: au-
xiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/09/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Gonçal-
ves de Souza Irmão e de Maria Dalva de Araujo Souza.

O pretendente: PEDRO JOSÉ DA SILVA, profi ssão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Antônio Gonçalves, BA, data-nascimento: 11/10/1977, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Eduardo da Silva e de Maria Raimunda 
da Silva. A pretendente: EDNALVA CARVALHO SILVA DE AGUIAR, profi ssão: au-
xiliar de nutricição, estado civil: divorciada, naturalidade: Campo Formoso, BA, data-
-nascimento: 25/11/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Manoel José da Silva e de Francisca Carvalho da Silva.

O pretendente: JOSEFINO BITENCOURT MARQUES, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Barbosa Ferraz, PR, data-nascimento: 01/12/1979, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Soares Marques e de Ma-
ria das Graças Ferreira Marques. A pretendente: LUCINDA APARECIDA VICENTE 
GONÇALVES, profi ssão: cabelereira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 27/05/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Arlindo Gonçalves e de Maria Vitória Vicente Gonçalves.

O pretendente: JOÃO TAVARES DA SILVA NETO, profi ssão: acabador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Ipanguaçú, RN, data-nascimento: 25/06/1956, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Expedito Tavares da Silva e de Inez de 
Oliveia Pinto e Silva. A pretendente: JURACI VICENTE DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São João, PE, data-nascimento: 15/01/1956, residen-
te e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josefa Tavares da Silva.

O pretendente: EDER DA SILVA, profi ssão: aposentado, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Paulo Afonso, BA, data-nascimento: 18/07/1983, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria José da Silva. A pretendente: ELIANE MARIA 
DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: 
Delmiro Gouveia, AL, data-nascimento: 20/02/1979, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Manoel dos Santos e de Maria Helena de Oliveira.

O pretendente: KASSIO FULVIO DA COSTA E SILVA, profi ssão: estudante, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Ceilândia, DF, data-nascimento: 31/08/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Nonato da Costa Silva 
e de Irene Maria da Costa Silva. A pretendente: EMANUELLA DA SILVA BESSA, 
profi ssão: assistente de relacionamento, estado civil: solteira, naturalidade: Aracaju, SE, 
data-nascimento: 10/04/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Joaquim Edilson Bessa Valdevino e de Maria Josemilta da Silva Bessa.

O pretendente: WASHINGTON DE SANTANA, profi ssão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Alagoinhas, BA, data-nascimento: 26/06/1973, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria de Lourdes Regina de Santana. A 
pretendente: ROSANGELA MARIA DA SILVA, profi ssão: técnica em enfermagem, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Caetés, PE, data-nascimento: 08/03/1981, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Teixeira da Silva e de 
Antonia Maria Teixeira da Silva.

O pretendente: VANINHO GOMES RIBEIRO, profi ssão: extrusor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santo Antonio do Jacinto, MG, data-nascimento: 24/12/1980, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Gomes Ribeiro e de Otelina 
Rosa Ribeiro. A pretendente: FABIANA MARIA FILHA, profi ssão: doméstica, estado ci-
vil: solteira, naturalidade: Manari, PE, data-nascimento: 04/10/1987, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Gonzaga Teixeira e de Eronídia Maria Filha.

O pretendente: RODRIGO DA ROCHA LIMA, profi ssão: encarregado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 13/05/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino José de Lima e de Maria 
Aparecida Rodrigues de Lima. A pretendente: SORAYA DE SOUZA DOS SANTOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/11/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Fernan-
des dos Santos Junior e de Noah de Souza dos Santos.

O pretendente: ACÁCIO APARECIDO DE OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1967, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio José de Oliveira e de Mariana 
de Oliveira. A pretendente: KÍRIA REJANE DE SALES, profi ssão: do lar, estado ci-
vil: solteira, naturalidade: Cabo de Santo Agostinho, PE, data-nascimento: 26/04/1969, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Luiz de Sales e de 
Judite Ramos de Sales.

O pretendente: HERCULES DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: divorciado, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1976, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alcebiades da Silva e de Sueli Adolfo da Silva. A preten-
dente: ANDREIA SENA ARAUJO, profi ssão: estudante, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: Mauá, SP, data-nascimento: 15/04/1976, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Dante Sena Araujo e de Isabel Sena Araujo.

O pretendente: RODRIGO ALMEIDA GARCIA, profi ssão: embalador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1989, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rogério Francisco Garcia e de Lilian Almeida 
Garcia. A pretendente: ANA PAULA MARCELINA DA SILVA, profi ssão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1989, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genival Ferreira da Silva e de 
Eliana Marcelina da Silva.

O pretendente: MARCIO VALADÃO DE FREITAS DA SILVA, profi ssão: motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/04/1978, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Gomes da Silva e 
de Vera Lucia de Freitas da Silva. A pretendente: PATRICIA BRITO DA COSTA, profi s-
são: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Itambé, PE, data-nascimento: 06/07/1982, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João José da Costa e de 
Vanda Maria de Brito.

O pretendente: ANTONIO DA CRUZ SANTOS, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Governador Eugenio Barros, MA, data-nascimento: 12/06/1976, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Cabral dos San-
tos e de Maria Ferreira da Cruz. A pretendente: MARIA RODRIGUES DA SILVA, pro-
fi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Capanema, PA, data-nascimento: 
06/01/1965, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edilson Amaro 
da Silva e de Benedita Rodrigues da Silva.

O pretendente: FRANCISCO GUILHERME SANTOS SILVA, profi ssão: ajudante 
de encanador, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/05/1998, residente e domiciliado em Suzano, SP, fi lho de Francisco Silvestre Vieira 
da Silva e de Paulete dos Santos Nascimento Silva. A pretendente: GISLAINE GAMA 
DA SILVA, profi ssão: atendente de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 03/09/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Givaldo Gama da Silva e de Quitéria Gama da Silva.

O pretendente: ROGÉRIO BARBOSA PINTO, profi ssão: vigilante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 04/02/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Barbosa Pinto e de Ivone-
te Nascimento Pinto. A pretendente: HOSANA NOGUEIRA SANTANA MARQUES, 
profi ssão: cuidadora, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/08/1972, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Nivaldo Santana e de 
Olinda Nogueira Santana.

O pretendente: MAYCON MILLER DE OLIVEIRA SILVA, profi ssão: agente de pro-
cessos e negócios, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/08/1987, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Isaias de Oli-
veira Silva e de Roseli de Oliveira Silva. A pretendente: RAIUDE OLIVEIRA SANTOS 
DE SOUZA, profi ssão: gerente comercial, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo, SP, data-nascimento: 01/04/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Ameriçon Araujo Santos de Souza e de Renilde Oliveira Santos de Souza.

O pretendente: JONATHAN SOUZA MORAES DA SILVA, profi ssão: operador de 
atendimento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/02/1998, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Gonzaga 
Moraes da Silva e de Ivaneide Silva Souza. A pretendente: TALITA PRISCILA RIBEI-
RO DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Rodrigues dos Santos Junior e de Gislene Priscila Ribeiro 
dos Santos.

O pretendente: JOSÉ SANDERSON PINHEIRO DA SILVA, profi ssão: enfermeiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Araçuai, MG, data-nascimento: 24/02/1971, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ferreira da Silva e de Maria 
Amélia Pinheiro da Silva. A pretendente: ANA MARIA PEREIRA, profi ssão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: Crato, CE, data-nascimento: 
10/04/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pastora Pe-
reira Nascimento.

O pretendente: CÁSSIO FERNANDO DE SOUSA SILVA, profi ssão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 05/12/1981, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osmar Fernandes da Silva 
e de Ana Rita Ferreira de Sousa Silva. A pretendente: MÁRCIA MARIA DE SOUZA 
MARTINS, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Abaré, BA, 
data-nascimento: 12/12/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Manoel Adelino Martins e de Maria Izabel de Souza Martins.

O pretendente: RODRIGO MARCELINO DOS SANTOS, profi ssão: vigilante, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 08/06/1983, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ubirajara Marcelino dos 
Santos e de Maria Tereza dos Santos. A pretendente: FERNANDA TATIANA LOPES, 
profi ssão: educadora socio-educativa, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 22/12/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Davilson Lopes e de Vera Lucia Dourado Lopes.

O pretendente: ARLINDO BARROS DOS SANTOS, profi ssão: pintor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Maetinga, BA, data-nascimento: 10/11/1956, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Durval Francisco Santos e de Otília Barros dos 
Santos. A pretendente: JAILDA DA SILVA FERREIRA, profi ssão: autônoma, estado ci-
vil: solteira, naturalidade: Mairi, BA, data-nascimento: 06/06/1964, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Rocha Ferreira e de Maria Lindalva da Silva.

O pretendente: THIAGO DE JOANI FERNANDES, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1991, residente e domici-
liado em Presidente Bernardes, SP, fi lho de Edson Fernandes e de Isabel Aparecida de 
Joani Almeida. A pretendente: JÉSSICA RIBEIRO SANTOS, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vitor Ferreira dos Santos 
e de Maria de Jesus Ribeiro Santos.

O pretendente: VITOR CANDIDO LIMA DE ARAUJO, profi ssão: técnico em informá-
tica, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ediberto Lima de Araujo 
e de Maria Das Merces Candida de Araujo. A pretendente: GABRIELA DE MORA-
ES FURLAN, profi ssão: cabeleleira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 05/10/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Luis Carlos Furlan e de Neuseli de Moraes Furlan.

O pretendente: DANILO GOMES DOS SANTOS, profi ssão: assistente de projetos ma-
nenge, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Gomes dos San-
tos e de Benedita Francisca dos Santos. A pretendente: ERIKA DE OLIVEIRA MA-
CHADO, profi ssão: técnica em farmácia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 26/11/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Erivelto Marcelo Machado e de Eliete de Oliveira Machado.

O pretendente: RODRIGO SILVA VARELA DOS SANTOS, profi ssão: balconista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1989, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ailton Jorge dos Santos e de 
Deise Bernadete Silva Varela. A pretendente: FRANCISCA ERISVANIA DE SOUZA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Bela Cruz, CE, data-nascimento: 
04/10/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo 
Matias de Souza e de Maria Lucineide Nascimento de Souza.

O pretendente: HAILTON BENTO RODRIGUES, profi ssão: cabeleireiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 31/12/1962, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, fi lho de Manoel Bento Rodrigues e de Ivonete de Oliveira 
Rodrigues. A pretendente: CAMILA AMIRABILE SOARES PEREIRA, profi ssão: au-
xiliar de classe, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/07/1980, residente e domiciliada neste Distrio, São Paulo, SP, fi lha de Marino Sergio 
Luis e de Maria das Graças Amirabile Luis.

O pretendente: ELIAS DIAS BIZERRA, profi ssão: montador, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Poá, SP, data-nascimento: 05/06/1967, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Salvador Dias Bizerra e de Maria Irene Bezerra. A pretendente: 
PRISCILA MARA DA SILVA, profi ssão: garçonete, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Benedito Francisco da Silva e de Izilda Maria da Silva.

O pretendente: WILSON OLIVEIRA NOGUEIRA JUNIOR, profi ssão: motoboy, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/04/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Oliveira Nogueira e de Sandra 
Regina Lombardi. A pretendente: FLAVIA SANTOS DE ALMEIDA, profi ssão: operado-
ra de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/07/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gelson Sam-
paio de Almeida e de Rosana Aparecida dos Santos.

O pretendente: MAURÍCIO PEREIRA XAVIER DA SILVA, profi ssão: estoquista, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maurilio Xavier da Silva e de Elisabete 
Pereira da Silva. A pretendente: EUNICE DAS NEVES PEREIRA, profi ssão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edilio Pereira Filho e de 
Maria das Neves Vital da Silva.

O pretendente: WALLACE LARRI COSTA CARVALHO JUNIOR, profi ssão: aten-
dente de loja, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/05/1993, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wallace Larri 
Costa Carvalho e de Maritania da Silva Dias Carvalho. A pretendente: KÉSIA DA SIL-
VA, profi ssão: teleatendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 21/07/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Nelson José da Silva e de Cicera Maria da Silva.

O pretendente: LEANDRO ROSENDO DE LIMA, profi ssão: zelador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Suzinete Lima Messias. A pretendente: REGINA 
MARIA DE OLIVEIRA BERTO, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1972, residente e domiciliada nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Jose Berto e de Laide Maria de Oliveira Berto.

O pretendente: LENING HIPÓLITO GARATE LACUTA, profi ssão: analista de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Sicuani, Província de Canchis, Peru, data-nascimen-
to: 10/07/1989, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hipólito 
Garate Lasteros e de Aurelia Lacuta Quispe. A pretendente: SILVANETE DA SILVA, 
profi ssão: operadora de serviços, estado civil: divorciada, naturalidade: Ferraz de Vas-
concelos, SP, data-nascimento: 14/07/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Carmino Cordeiro da Silva e de Maria Ranuzia Menezes Rodrigues.

O pretendente: MARCIO LUIZ BRIGNANI JUNIOR, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/11/1991, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcio Luiz Brignani e de Fátima Porfi rio 
Brignani. A pretendente: JAYNE FERNANDES BRABO, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1996, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Brabo e de Mariza Fernandes.

O pretendente: RONALDO GOMES DA SILVA, profi ssão: policial militar, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 21/05/1986, residente e do-
miciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Geraldo Gomes da Silva e de Maria de Lourdes 
Silva. A pretendente: ELLEN FERRARACCIO DE OLIVEIRA, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1991, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mairton Bezerra de Oliveira e 
de Simone Ferraraccio de Oliveira.

O pretendente: JONATHAN FRANCISCO LEAL DAMIÃO, profi ssão: do lar, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Juvemar Damião e de 
Sueli Leal de Jesus. A pretendente: ARIADNY HENRIQUE RODRIGUES, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudinei Rodrigues e de 
Priscila Henrique da Silva Rodrigues.

O pretendente: AFONSO GOMES DOS SANTOS, profi ssão: ajudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Propriá, SE, data-nascimento: 03/12/1969, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marinete dos Santos. A pretendente: MARIA 
JENILCE BORGES SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Japoatã, SE, data-nascimento: 23/05/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Francisco dos Santos e de Alda de França Borges Santos.

O pretendente: VANDERLEI CARLOS CAMERA DE OLIVEIRA, profi ssão: opera-
dor de UPE, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/04/1966, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto de 
Oliveira e de Maria Aparecida de Oliveira. A pretendente: SUZELY DIAS DE MELLO, 
profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 13/09/1969, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Deoclides Dias de Mello e de Divina Ferreira de Morais Mello.

O pretendente: HELDER PINHEIRO RODRIGUES, profi ssão: controlador de mo-
nitoramento, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/04/1988, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alcides Ro-
drigues e de Luiza da Silva Pinheiro. A pretendente: JULIA FERNANDES MENDES, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/05/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adriano Mau-
ro Mendes e de Luciene Fernandes.

O pretendente: CÉSAR RIBEIRO NUNES, profi ssão: auxiliar de corte de espuma, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudemir Luis Nunes e de Luciana 
Aparecida Ribeiro Nunes. A pretendente: CARINE CINQUINI DAS NEVES, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Joaquim das Neves 
Neto e de Carla Rossana Alvares.

O pretendente: FERNANDO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA, profi ssão: assistn-
te administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
16/09/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Regina Clau-
dia Ribeiro de Souza. A pretendente: PALOMA MIRANDA GUSMAO, profi ssão: estu-
dante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Miranda Gusmao 
e de Zilmar Alves Ribeiro 

O Índice de Preços ao Pro-
dutor (IPP), que mede a va-
riação de preços de produtos 
industrializados na saída das 
fábricas, registrou infl ação de 
1,56% em abril deste ano. A 
taxa é superior a março deste 
ano, de 1,08%, e a abril do ano 
passado, que teve deflação 
(queda de preços) de 0,11%. 
Os números foram divulgados 
hoje (29) pelo IBGE. Segundo o 
instituto, essa é a maior alta de 
preços mensal desde outubro 
de 2017 (1,8%). Com o resulta-
do, o índice passou a acumular 
taxas de infl ação de 3,54% no 
ano e de 8,03% em 12 meses.

Vinte e uma das 24 atividades 
industriais pesquisadas tiveram 
alta de preços em abril deste ano. 
As principais infl uências vieram 

do refi no de petróleo e produtos 
de álcool (4,31%), alimentos 
(1,28%), indústrias extrativas 
(4,83%) e metalurgia (2%). 
Apenas três atividades apresen-
taram defl ação em seus produtos: 
bebidas (-1,91%), farmacêutica 
(-1,52%) e impressão (-0,41%).

As quatro grandes categorias 
econômicas tiveram inflação 
em seus produtos em abril, com 
destaque para os bens intermedi-
ários, isto é, os insumos industria-
lizados usados no setor produtivo 
(2,26%). Os bens de capital, isto 
é, as máquinas e equipamentos, 
tiveram alta de preços de 1,9%. 
A infl ação dos bens de consumo 
semi e não duráveis chegou a 
0,34%, enquanto a alta dos bens 
de consumo duráveis fi cou em 
0,14% (ABr).

Infl ação de produtos 
na saída das fábricas
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