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Empresas & Negócios

A própria prefeitura cal-

cula haver um défi cit de 

370 mil moradias na ci-

dade, uma demanda que 

se acumula há décadas

O incêndio e desabamento 
do Edifício Wilton Alves 
de Almeida, no Largo 

do Paissandu, uma tragédia 
na madrugada do Dia do Tra-
balho na cidade de São Paulo, 
pode ser considerada uma 
combinação do crescimento 
populacional das cidades, da 
falta de planejamento urbano, 
da tolerância com ocupações 
irregulares e dos obstáculos 
enfrentados por muitos em-
preendimentos habitacionais 
sustentáveis. 

Esses problemas, crônicos 
do Brasil, somam-se num 
emaranhado de contradições, 
resultando em graves conse-
quências sociais, ambientais e 
econômicas. Na contramão das 
tendências mundiais e das re-
comendações do ONU-Habitat, 
nosso país carece de adequado 
planejamento de curto, médio 
e longo prazo para a expansão 
das cidades, cujo crescimento 
tem sido implacável e, ao mes-
mo tempo, desordenado. 

Exemplo disso encontra-se 
na capital paulista, cenário do 
triste episódio de 1º de maio: 
a própria prefeitura calcula 
haver um défi cit de 370 mil 
moradias na cidade, uma 
demanda que se acumula há 
décadas. Ao invés de nossos 
legisladores anteciparem-se 
ao crescimento urbano, esta-
belecendo políticas públicas 
que fomentem e facilitem a 
produção de habitações, sejam 
elas populares ou não, consta-
tamos que, cada vez mais, se 
burocratizam os processos de 
aprovação e se elitiza o solo 
urbano. 

Assim, a tão sonhada casa 
própria fica cada vez mais 
distante. 

Com esse vácuo urbano/ha-
bitacional, principalmente no 
segmento de baixa renda, sur-
gem organizações e movimen-
tos juridicamente inexistentes, 
oferecendo a ocupação ilegal 
como alternativa. Resultam 
daí, por exemplo, os mais de 
70 edifícios irregularmente 
ocupados no centro da maior 
cidade brasileira, nos quais, 
em sua grande maioria, muito 
provavelmente, deve haver 
riscos semelhantes aos que cul-
minaram com o desabamento 
do “Wilton Alves de Almeida”.

O Centro da cidade de São 
Paulo tem área de 26 km² e 
engloba os bairros da Bela 
Vista, Bom Retiro, Cambuci 
Consolação, Liberdade, Re-
pública, Sé e Santa Cecília. 
Trata-se de uma região com 
localização estratégica, de fácil 

acesso e rica em infraestrutura 
de saneamento, transporte, 
comércio e serviços. Ou seja, 
um local ideal e barato para 
o poder público planejar um 
crescimento habitacional, seja 
ele de alta, média ou baixa 
renda.

Poderíamos, em poucos 
anos, ter uma oferta expressi-
va de imóveis na região, caso 
as políticas públicas para se 
empreender ali fossem mais 
convidativas. A outorga one-
rosa já se mostrou um valioso 
instrumento para a prefeitura, 
como fonte de receitas. No cen-
tro, ela deveria ser ampliada, 
aplicando-se os recursos em 
habitação social na mesma re-
gião. Por exemplo, deveríamos 
ter gabaritos de altura muito 
mais generosos. 

Por que não repetir exem-
plos como os do Edifício Itália 
ou do Martinelli, cujo potencial 
construtivo chegou a 17 vezes 
a área do terreno? Por que 
não incentivarmos prédios de 
50, 60, 70 andares? Quando 
visitamos Manhattan, em Nova 
York, fi camos impressionados 
e admirados com o porte das 
edifi cações. Lá, o potencial 
construtivo chega a 30, quan-
do aqui o máximo é de quatro 
vezes. É preciso lembrar que o 
escasso é caro. Se não tivermos 
mecanismos que promovam 
farta produção e oferta de 
imóveis, difi cilmente os preços 
serão reduzidos e o défi cit 
habitacional, mitigado.

Paradoxalmente, enquanto 
testemunhamos diariamente 
os problemas relativos às 
ocupações ilegais, observamos 
a intolerância, barreiras e críti-
cas a inúmeros projetos social, 
ambiental e economicamente 
sustentáveis, que preveem 
a devida infraestrutura para 
moradia, água, esgoto, saúde 
e educação. 

Devido a alegadas razões de 
ordem urbanística ou ambien-
tal, onde muitos se instalam de 
modo ilegal e desordenado, os 
regularmente constituídos não 
conseguem dar andamento a 
empreendimentos legalmente 
aprovados e já licenciados. 
Alguns destes chegam a ser 
paralisados, por força de dis-
cussões judiciais, seja na esfera 
ambiental ou por interpretação 
legal.

No Brasil, proliferam as 
práticas ilegais de invasões de 
terras e até de edifícios, bem 
como a burocracia e inseguran-
ça jurídica para se empreender 
regularmente e a longo prazo 
no setor imobiliário. 

É uma contradição preju-
dicial ao desenvolvimento 
urbano sustentável.

(*) - É membro do conselho
consultivo do Secovi.

Uma contradição 
prejudicial ao 

desenvolvimento urbano
Luiz Augusto Pereira de Almeida (*)
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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:

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: JOSÉ DA CONCEIÇÃO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão moto-
rista/aposentado, nascido em Acajutiba - BA, no dia 08/12/1955, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Feliciano dos Santos e de Clarice dos Santos. 
A pretendente: DELZINDA GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão costureira, 
nascida em Bom Jesus da Lapa - BA (Registrada no Subdistrito de Vila Nova Cachoei-
rinha, nesta Capital), no dia 29/08/1950, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Agripino Soares dos Santos e de Josefa Gomes da Silva.

O pretendente: JOHNATAS DIEGUES, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 13/12/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Walter Diegues e de Cleide Nogueira Die-
gues. A pretendente: ARYANE DOS SANTOS COSTA, estado civil solteira, profi ssão 
fi sioterapeuta, nascida nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 20/04/1991, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edmir Andrade Costa e de Maria 
Cristina Batista dos Santos Andrade Costa.

O pretendente: ROBERTO MACIEL DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 30/08/1972, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Albertino Maciel de Oliveira e de Joaquina Amagiú de Oliveira. 
A pretendente: VIVIANE BARBOSA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Santo André - SP (Registrada no 2º Subdistrito de Utinga), no dia 22/05/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria do Socorro da Silva.

O pretendente: ISRAEL CERQUEIRA DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente técnico, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 23/02/1979, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aias Muniz de Santana 
e de Joemia dos Reis Cerqueira. A pretendente: BEATRIZ ALEXANDRE DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida nesta Capital, Cerqueira 
Cesar - SP, no dia 20/10/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Djalma Candido de Oliveira e de Teresinha Alexandre Leite.

O pretendente: JORGE YUKIHIRO NAKAMURA, estado civil divorciado, profi ssão comer-
ciante, nascido em Santa Mariana - PR, no dia 11/06/1960, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Toshio Nakamura e de Mitsuko Nakamura. A pretendente: 
LINDAURA DA SILVA MORAES, estado civil divorciada, profi ssão comerciante, nascida 
nesta Capital, Lapa - SP, no dia 18/01/1964, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Manoel Verissimo de Moraes e de Olivia da Silva Moraes.

O pretendente: ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo junior, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 14/05/1976, 
residente e domiciliado no Parque de Taipas, nesta Capital - SP, fi lho de Severino Ivo 
da Silva e de Dulcinéa Maria Oliveira da Silva. A pretendente: EDNEIA DE ALMEIDA 
FREIRE, estado civil solteira, profi ssão fi scal de caixa, nascida nesta Capital, Cerqueira 
Cesar - SP, no dia 16/12/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Marcondes Jeronimo Freire e de Edna de Almeida Abdalla Freire. Obs.: 
Cópia do Edital de Proclamas para ser afi xado no cartório de residência do contraente.

O pretendente: PEDRO LUIZ VITAL, estado civil solteiro, profi ssão coordenador comercial, 
nascido em Santo André - SP (1º Subdistrito), no dia 02/05/1978, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Luiz Vital e de Francisca Pereira Vital. 
A pretendente: ANDREIA COSTA DIAS, estado civil divorciada, profi ssão advogada, 
nascida em Diadema - SP, no dia 14/02/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Justino Dias e de Maria Zelia Costa.

O pretendente: FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS JUNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão bancário, nascido nesta Capital, Saúde - SP, no dia 13/07/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Antonio de Freitas e de 
Marcia Regina Tisseu de Freitas. A pretendente: CRISTINA FERREIRA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, 
no dia 04/02/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Adriano Bezerra da Silva e de Claudia Maria Ferreira.

O pretendente: RENATO COELHO DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão funcio-
nário público, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 07/03/1985, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson de Freitas e de Marcia 
Coelho de Freitas. A pretendente: KATIA APARECIDA OLIVEIRA DE SOUZA, estado 
civil solteira, profi ssão funcionária pública, nascida nesta Capital, Nossa Senhora do Ó 
- SP, no dia 20/02/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Orlando de Souza Filho e de Teresinha Oliveira de Souza.

O pretendente: MÁRCIO AURÉLIO DOS SANTOS CESAR, estado civil solteiro, 
profi ssão feirante, nascido em Garanhuns (2ª zona judiciária) - PE, no dia 30/12/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Verissimo 
Cesar e de Márcia Cristina dos Santos Cesar. A pretendente: ANDRÉIA DA COSTA 
GOMES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Santa Luzia 
do Paruá - MA, no dia 24/03/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de José Reis Gomes e de Eliete Dea Costa Gomes.

O pretendente: LUÍS AUGUSTO DE ALBUQUERQUE RIBEIRO FALCONI, estado civil 
solteiro, profi ssão consultor, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 21/12/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mario Sergio Falconi 
e de Cristina de Albuquerque Ribeiro Falconi. A pretendente: ANA PAULA MARGENTE 
GAZZOTTI, estado civil solteira, profi ssão psicóloga, nascida nesta Capital, Bela Vista 
- SP, no dia 29/11/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Rowilson Gazzotti e de Roselí Margente Gazzotti.

O pretendente: FELIPE RODRIGUES SILVA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de telecomunicação, nascido nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia 04/07/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jamir Rodrigues da 
Costa e de Maria das Neves Alves da Silva Costa. A pretendente: TATIANE YURI DE 
SOUZA, estado civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida nesta Capital, Santo Amaro 
- SP, no dia 18/06/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de João de Souza e de Elza Satsuki de Souza.

O pretendente: VINICIUS MUNIZ PEREZ BEZERRA, estado civil solteiro, profi ssão 
enfermeiro, nascido nesta Capital, Pari - SP, no dia 13/04/1991, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Perez Bezerra e de Selma 
Muniz da Silva Perez Bezerra. A pretendente: JÉSSICA LOPES DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão babá, nascida em Poções - BA, no dia 26/08/1993, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Erenice Lopes dos Santos.

O pretendente: RICARDO CAVALCANTI RIBEIRO, estado civil divorciado, profi ssão 
empresário, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 19/10/1971, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manuel Ribeiro Correia e de Aparecida 
Cavalcanti Ribeiro. A pretendente: PATRICIA PEREIRA COSTA, estado civil solteira, 
profi ssão analista de recursos humanos, nascida em Medina - MG (Registrada em Água 
Branca de Minas - MG), no dia 29/12/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Amaral Costa e de Istelita Pereira Costa.

O pretendente: LIAN SAAD SABSOUL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, 
nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 19/01/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ivan Belmiro da Silva Filho e de Lianete Saad Sabsoul 
da Silva. A pretendente: ALDENI DE MELO CORREIA, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em Garanhuns - PE, no dia 17/06/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Correia da Silva e de Marlene Teixeira de Melo Correia.

O pretendente: LUÍS HENRIQUE ANDRADE NOGUEIRA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão bancário, nascido em Penápolis - SP, no dia 21/07/1967, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jayme Rodrigues Nogueira e de Tereza de 
Andrade Nogueira. A pretendente: MARCIA SATIE KIMURA, estado civil divorciada, 
profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 26/04/1963, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sakae Kimura e de Yukiko Kimura.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: HAMILTON GUSTAVO PALERMO HITZSCHKY, estado civil divorciado, 
profi ssão analista de sistemas, nascido nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia 04/05/1965, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gustavo Ronald Hitzschky 
e de Maria Celeste Palermo Hitzschky. A convivente: CLAUDILANGE BEZERRA, estado 
civil solteira, profi ssão assessora, nascida em Taboão da Serra - SP, no dia 06/10/1973, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria do Carmo Be-
zerra. Obs.: Findo o prazo legal e não havendo oposição de impedimento, será feito de 
imediato o Registro de Conversão da União Estável em Casamento.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: LUIZ FELIPE DA SILVA RAMOS, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 25/05/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Roberto Silva Ramos e de Luciana Bezerra Lima da Silva 
Ramos. A pretendente: SOFIA GONÇALVES MANSUR, solteira, profi ssão engenheira, 
nascida em Governador Valadares - MG, no dia 31/05/1990, residente e domiciliada em 
Governador Valadares - MG, fi lha de Walber João Mansur e de Maria José Gonçalves 
Mansur. Obs.: Edital de Proclamas Oriundo de Governador Valadares, Estado de Minas 
Gerais.

O pretendente: FRANCISCO KENJI NABARRO PEREZ FUJISE, solteiro, profi ssão 
músico, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/09/1991, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Shoiti Fujise e de Veronica Nabarro 
Perez. A pretendente: LUZIA DE OLIVEIRA SOARES, solteira, profi ssão editora de 
video, nascida em Lisboa, Portugal, no dia 13/12/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Samuel Salgado Soares e de Maria José de Oliveira.

O pretendente: ALLAN GEORGE DE ABREU FALLET, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 05/07/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Pinto Fallet e de Leuza Helena de Abreu. A 
pretendente: CARLA CALZINI DOS SANTOS ROCHA, solteira, profi ssão advogada, 
nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 06/08/1986, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando dos Santos Rocha e de Anna Rosa Calzini 
dos Santos Rocha.

O pretendente: SAMI EL MAWLA, solteiro, profi ssão médico, nascido em Jbeil, Libano, 
no dia 15/11/1989, residente e domiciliado em Jbeil, Libano, fi lho de Mohamad El 
Mawla e de Houria Rahal. A pretendente: CAMILLA AMARO MALUF, solteira, profi ssão 
administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/02/1986, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Maluf e de Maria 
Thereza Rahme Amaro Maluf.

O pretendente: JOÃO LOPES VARGAS, divorciado, profi ssão securitário, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 30/11/1984, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - 
SP, fi lho de João Gomes Vargas e de Mirian Eloise Guerreiro Lopes Vargas. A pretendente: 
DÉBORA MACIEL MANFRINI, solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 27/10/1982, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Marco 
Antonio Barreto Manfrini e de Maria da Graça Antunes Maciel Manfrini.

O pretendente: ANTONIO CRISTIANO DA SILVA NETO, solteiro, profi ssão zelador, 
nascido em Bezerros - PE, no dia 29/05/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Irineu Cristiano da Silva e de Maria Ana da Conceição. A 
pretendente: MARINEIDE RODRIGUES SILVA MACÊDO, viúva, profi ssão confeiteira, 
nascida em Serrolândia - BA, no dia 26/08/1969, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Batista da Silva e de Francisca Rodrigues da Silva.

O pretendente: PIETRO LOMBARDI D'ABREU MACEDO PATERNOSTRO, solteiro, 
profi ssão empresário, nascido em Santos - SP, no dia 06/05/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Paternostro Junior e de 
Vanessa Lombardi D'Abreu Macedo Paternostro. A pretendente: CLAUDIA CONTI 
FERREIRA, solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida em Monte Sião - 
MG, no dia 23/12/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de João Ziel Ferreira e de Marcia Conti Ferreira.

O pretendente: DANY SCHWARTZMAN, solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 13/06/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Carlos Schwartzman e de Estela Schwartzman. A pretendente: PALOMA 
VAISSMAN URIBE, solteira, profi ssão economista, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no 
dia 06/07/1982, residente e domiciliada em Perdizes, São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
Javier Uribe Rivera e de Magda Vaissman. Obs.: Tendo sido enviado cópia do edital de 
proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: DAVI MURBACH FURLAN, solteiro, profi ssão professor de meditação, 
nascido em Campinas - SP, no dia 28/02/1979, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Furlan e de Carmén Débora Murbach Furlan. 
A pretendente: ANA MARIA OLIVEIRA RIBEIRO DROGHETTI, solteira, profi ssão 
nutricionista, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/12/1992, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando Luiz Droghetti e de Marina Reali de 
Oliveira Ribeiro Droghetti.

O pretendente: JOSÉ PILLI NETO, solteiro, profi ssão empresário, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 21/04/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de José Pilli Filho e de Nancy Elisabete Hunnicutt Pilli. A pretendente: PATRÍCIA 
MARTUCCI MACHADO, solteira, profi ssão publicitária, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 30/05/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Marcelo de Sousa Machado e de Mirtes Martucci Machado.

O pretendente: BRUNO GONÇALVES, solteiro, profi ssão empresário, nascido em 
São Lourenço - MG, no dia 13/02/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Mauricio Gonçalves e de Maria de Fatima Lemes Gonçalves. A 
pretendente: CLÁUDIA CRISTINA VIEIRA PASTORELLO, divorciada, profi ssão arquiteta, 
nascida em Araçatuba - SP, no dia 23/07/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Gilberto Zonta Pastorello e de Taufi ca Vieira Pastorello.

O pretendente: CLAUDIO LENSING, divorciado, profi ssão administrador, nascido no 
Rio de Janeiro - RJ, no dia 16/11/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Karl Heinz Lensing e de Cintia Lensing. A pretendente: HELENA 
FURTADO DA FONSECA, divorciada, profi ssão juiza federal, nascida em Araçatuba - 
SP, no dia 29/09/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Oswaldo Rodrigues da Fonseca Filho e de Carmen Cecilia Von Gal Furtado da Fonseca.

O pretendente: ANDRÉ OTO DE PAULA FERREIRA RIBEIRO, solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 31/08/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Doly Ribeiro Junior e de Celia Regina de 
Paula Ferreira. A pretendente: SUELLEN ESTEVES, solteira, profi ssão consultora 
de RH, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/08/1985, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Flavio da Silva Esteves e de Sueli Cristina Souza 
da Silva Esteves.

O pretendente: FILIPPE FRIGO FUTADO, solteiro, profi ssão bancário, nascido em 
Lages - SC, no dia 18/07/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Tadeu José Sousa Furtado e de Maria Albertina Frigo Furtado. A pretendente: 
PAULA FORTKAMP, solteira, profi ssão estudante, nascida em Florianópolis - SC, 
no dia 21/10/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Evandro Fortkamp e de Eloisa Helena Teixeira Fortkamp.

O pretendente: RAFAEL DE GOUVEIA COLINO, solteiro, profi ssão arquiteto, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 06/11/1980, residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, 
São Paulo - SP, fi lho de Hermenegildo Colino Neto e de Rosa Maria de Gouveia Colino. 
A pretendente: RENATA GOMES DIAS, solteira, profi ssão publicitária, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 12/05/1978, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São 
Paulo - SP, fi lha de Roberto Pedro Dias e de Regina Sueli Gomes Dias.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: EDUARDO AUGUSTO BORGES SANTOS, solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São José do Rio Preto - SP, no dia 09/08/1985, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Eduardo Chagas Santos 
e de Elaine Maria Vetorazzo Borges Santos. A convivente: CAROLINE AMARAL 
FERNANDES, solteira, profi ssão administradora, nascida em São José do Rio Preto - 
SP, no dia 22/12/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Milton Carlos Fernandes e de Josiane Amaral Fernandes. Obs.: Faço saber que 
pretendem converter sua união estável em casamento e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1525, números I, III e IV do Código Civil Brasileiro.

O convivente: FERNANDO JOSÉ COSTA TELES, divorciado, profi ssão engenheiro, 
nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 07/03/1967, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Teles de Siqueira Souza e de Iedalva Costa 
Teles Souza. A convivente: CHRISTIANNE BAJON, divorciada, profi ssão administradora, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 20/10/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Bajon e de Isabel Carrasco Bajon. Obs.: Faço saber que 
pretendem converter sua união estável em casamento e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1525, números III e V do Código Civil Brasileiro.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

A percepção predominante 

do brasileiro em relação ao 

profi ssional contábil ainda 

é limitada, sendo centrali-

zada no período de entrega 

do imposto de renda

Sem dúvida, nesta época a 
preocupação é redobrada, 
pois ninguém quer ser 

“abocanhado” pelo leão de for-
ma equivocada e, muito menos, 
cair na malha fi na. No entanto, 
a presença da contabilidade na 
sociedade é maior a cada dia e o 
papel desse profi ssional se torna 
ainda mais relevante nas variadas 
transações pessoais, empresa-
riais e políticas. Um universo 
muito mais abrangente e que, 
muitas vezes, passa despercebido 
pela maioria.

Com as novas tecnologias e a 
informatização da receita, cujos 
cruzamentos de dados são cada 
vez maiores, é primordial para 
todo o cidadão contar com a 
orientação de um profi ssional 
para que um simples esque-
cimento de comunicação não 
se torne um problema, sendo 
considerado negligência ou até 
mesmo uma sonegação.

Ainda mais delicado é o uni-
verso das empresas, no qual são 
muitas as exigências e as constan-
tes mudanças legais que carecem 
de um acompanhamento contínuo 
e um olhar técnico para que o 
enquadramento fi scal-tributário 
seja feito de forma correta e todas 
as obrigações fi scais atendidas. 

Deve-se observar que o fisco 
é apenas um dos usuários das 
informações contábeis, pois a 
contabilidade é um rico sistema 
de apoio à gestão dos negócios e 
patrimônio.

Em tempos de tamanha crise 
moral e ética, cuja classe política 
brasileira se encontra num mo-
mento de real necessidade de se 
reestruturar é fundamental que 
haja todo o cuidado para que cada 
detalhe seja tratado com profi ssio-
nalismo e o máximo de cautela.

A Resolução n° 23.553, publi-
cada pelo TSE em dezembro de 
2017, estabeleceu que candida-
tos a cargos eletivos em 2018 ne-
cessitarão do acompanhamento 
de um contador desde o início da 
campanha. Isto signifi ca notória 
preocupação por parte das au-
toridades quanto à lisura para o 
pleito. Mais do que isso, mostra 
uma transformação social, cuja 
transparência é a prioridade e, 
neste contexto, a atuação do 
contador será determinante.

Enfi m, todo o campo dentro da 
contabilidade exige conhecimen-
to técnico e constante atualização 
a respeito da legislação vigente. A 
atuação do profi ssional contábil 
é primordial para o compro-
misso com a transparência das 
informações fi scais, gestão de 
negócios e patrimônio de pessoas 
e empresas.

(Fonte: Alexandre Andrade é contador, 
Diretor do Painel Financeiro e 

Conselheiro do CRC-RJ).

Muito além do imposto de renda

Mauro de Souza Paraíso (*)

Unir milhares de peças, centenas ou até 
milhares de vezes por dia, faz a rotina de 

uma montadora ser repleta de adrenalina – e 
muita técnica. Cada peça precisa ser produzi-
da em atendimento a uma série de requisitos, 
seja na cadeia de fornecedores ou na própria 
montadora. 

Existem especifi cações de material, di-
mensão e tratamento superfi cial, entre tantas 
outras, durante um processo de produção, que 
precisa ser totalmente estável, com diversas 
etapas de controle que garantam a qualidade 
e a rastreabilidade dos produtos. Tais peças 
devem ser entregues em condições de limpeza 
no momento certo da linha de montagem ou 

do processo de união planejado. 
Enquanto um iPhone X é vendido a cerca 

de R$ 35 mil/kg, o mercado paga em torno de 
R$ 50/kg para um caminhão extrapesado e R$ 
20/kg para um veículo de modelo mais popular. 
Portanto, as montadoras têm de ser muito 
efi cientes no uso que fazem dos materiais 
quando desenvolvem os seus produtos. Essa 
necessidade de efi ciência deve estar aliada às 
demais responsabilidades, como segurança, 
durabilidade, efi ciência energética e elimina-
ção de materiais prejudiciais à saúde humana.

A indústria ainda tem um desafi o adicional: 
conciliar as especifi cações globais com os ma-
teriais e os processos disponíveis no mercado 
brasileiro e, se for o caso, gerar condições para 
a disponibilidade dos mesmos no Brasil, uma 

vez que a importação extensiva leva a um 
risco cambial e logístico muito alto para quem 
trabalha com uma margem estreita entre o 
custo de produção e o preço de mercado. 

Profi ssionais envolvidos com tais desafi os 
irão discutir esses e outros assuntos no 11º 
Simpósio Sae Brasil de Novos Materiais e 
Aplicações na Mobilidade. Com extensa 
programação de palestras, debates e cursos 
técnicos, o encontro reunirá especialistas de 
montadoras, sistemistas, autopeças e fornece-
dores de matérias-primas dias 5 e 6 de junho, 
no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), 
em São Paulo.

  
(*) - É gerente de Engenharia de Materiais da Merce-
des Benz e chairperson do 11º Simpósio Sae Brasil 

de Novos Materiais e Aplicações na Mobilidade.

Novos desafi os para a indústria automotiva 
brasileira Não é novidade que os veículos de passageiros ou comerciais são os produtos 

mais complexos produzidos em larga escala 
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