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BOLSAS
O Ibovespa: -2,49% Pontos: 
76.641,72 Máxima de +0,38% 
: 78.892 pontos Mínima de 
-2,78% : 76.412 pontos Volu-
me: 12,22 bilhões Variação em 
2018: 0,31% Variação no mês: 
-0,15% Dow Jones: -0,06% Pon-
tos: 24.799,98 Nasdaq: +0,41% 
Pontos: 7.637,86 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,8096 Venda: R$ 3,8101 
Variação: +1,85% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,88 Venda: R$ 3,98 
Variação: +1,7% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7746 Venda: R$ 
3,7752 Variação: +0,88% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7130 
Venda: R$ 3,9500 Variação: 
+1,73% - Dólar Futuro (julho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,45% ao 
ano. - Capital de giro, 9,81% ao ano. 
- Hot money, 1,04% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.302,20 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,38% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 157,500 
Variação: +1,55%.

Cotação: R$ 3,8235 Variação: 
+1,78% - Euro Compra: US$ 
1,1715 (às 17h31) Venda: US$ 
1,1715 (às 17h31) Variação: 
+0,16% - Euro comercial Compra: 
R$ 4,4610 Venda: R$ 4,4630 
Variação: +1,99% - Euro turismo 
Compra: R$ 4,3770 Venda: R$ 
4,6330 Variação: +1,67%.

Futuro: -2,47% Pontos: 76.680 
Máxima (pontos): 78.955 Míni-
ma (pontos): 76.405. Global 40 
Cotação: 766,760 centavos de 
dólar Variação: -0,11%.

“Nada é 
permanente nesse  
mundo cruel. Nem 
mesmo os nossos 
problemas”.
Charles Chaplin (1889/1977)
Ator britânico

centando que o acordo com 
os caminhoneiros para a re-
dução do preço do diesel foi 
feito de forma absolutamente 
consistente com a meta fi scal 
e com o teto dos gastos (ABr).

O governo não está dis-
cutindo nenhum pro-
grama de subsídio para 

a gasolina. A afi rmação é do 
ministro da Fazenda, Eduardo 
Guardia, que participou on-
tem (5) do seminário Diálogo 
Público - Financiamento de 
Estados e Municípios: De-
safi os para um Novo Pacto 
Federativo, organizado pelo 
TCU. “Quando anunciamos a 
solução para o problema do 
diesel, fomos absolutamente 
claros que não há espaço fi scal 
para esse tipo de coisa [subsí-
dios para reduzir o preço da 
gasolina] neste momento”, 
enfatizou Guardia.

Sobre a defi nição de uma 
política de amortecimento das 

 Ministro da Fazenda diz 
que governo não estuda 
subsídio para a gasolina

fl utuações do preço do petró-
leo, Guardia disse que é preciso 
discutir respeitando as regras 
da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF). A ideia é discutir 
a possibilidade de ter um im-
posto como amortecedor das 
fl utuações do preço, ou seja, 
um sistema fl exível de tributos 
que oscilaria de acordo com a 
variação do preço do petróleo 
no mercado internacional.

“Isso tem que ser discutido 
à luz da LRF porque exige um 
imposto regulatório. A Cide 
não está entre os impostos 
regulatórios. Então, temos um 
problema formal com a lei”, 
alertou. Acrescentou ainda que 
o uso de um imposto regulató-
rio também gera impacto fi scal. 

“Tudo tem que ser discutido 
com muita calma, olhando a 
Petrobras, os interesses dos 
consumidores e as restrições 
impostas pela situação fi scal”, 
disse.

Guardia disse que é contra 
o uso dos recursos da ces-
são onerosa para criar um 
“colchão” que absorveria os 
efeitos das variações da cota-
ção do petróleo no mercado 
internacional e do dólar nos 
combustíveis, especialmente 
na gasolina. “O recurso da 
cessão onerosa não elimina a 
restrição orçamentária impos-
ta pelo teto do gasto. Não é um 
recurso que permite criar coisas 
novas, expandir programas, 
porque temos que respeitar a 

Eduardo Guardia disse que é preciso discutir o amortecimento da fl utuação do preço do 

petróleo respeitando as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal.

restrição fi scal”, lembrou.
Os recursos da cessão one-

rosa vão ajudar a melhorar o 
resultado fi scal, mas o objetivo 
principal é atrair investimentos 
para o país, com a defi nição de 

regras claras. “Sabemos que 
existe um excesso de petró-
leo na região do pré-sal e que 
isso precisa ser explorado, o 
que vai permitir a atração de 
investimentos”, disse, acres-

Sisu: 57 mil vagas 
O Sistema de Seleção Unifi cada 

(Sisu) vai ofertar 57.271 vagas em 
68 instituições públicas de ensino 
superior. As inscrições poderão 
ser feitas entre os próximos dias 
12 e 15.  Pode concorrer quem 
fez o ENEM em 2017 e obteve 
nota acima de zero em redação. 
O candidato deverá escolher, por 
ordem de preferência, até duas 
opções de curso entre as vagas 
ofertadas.

Lewandowski na 
presidência da Segunda 
Turma

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Ricardo 
Lewandowski foi eleito ontem (5) 
presidente da Segunda Turma da 
Corte, responsável pelo julgamen-
to das ações da Operação Lava 
Jato. Como presidente, caberá 
Lewandowski fazer a pauta de 
processos a serem julgados e 
decidir quando serão analisados.

A partir da próxima terça-feira 
(12), Lewandowski vai ocupar 
a vaga de Edson Fachin, relator 
dos processos da Lava Jato, que 
deixará o comando do colegiado 
após um ano na função. A eleição 
foi simbólica porque  Lewando-
wski teria que assumir a presi-
dência por ser o membro mais 
antigo que ainda não ocupou o 
cargo recentemente. Também 
fazem parte da Segunda Turma 
os ministros Gilmar Mendes, Dias 
Toffoli e Celso de Mello (ABr). 

A quarta rodada de licitação 
de áreas exploratórias do pré-
-sal deve gerar, no mínimo, R$ 
3,2 bilhões aos cofres públicos. 
A expectativa é do Conselho 
Nacional de Política Energética 
(CNPE), que se reuniu ontem 
(5), em Brasília, e, entre outras 
decisões, propôs a realização da 
17ª e da 18ª Rodadas de Licita-
ções de campos de petróleo, na 
modalidade de concessão, em 
2020 e 2021, respectivamente.

A 4º Rodada de Partilha de 
Produção está agendada para 
ocorrer amanhã (7), no Rio de 
Janeiro. Serão ofertadas as áre-
as denominadas Itaimbezinho, 
Três Marias, Dois Irmãos e Ui-
rapuru, nas bacias de Campos 
e Santos. Estão habilitados a 
participar do certame 16 gru-
pos – um recorde, segundo a 
ANP. A Petrobras exerceu o 
direito de preferência em três 
áreas, de Dois Irmãos, Três 
Marias e Uirapuru.

O bloco de Saturno também 
seria licitado esta semana, mas, 
por recomendação do TCU, a 
área acabou inclusa na 5ª roda-
da, prevista para acontecer no 
dia 28 de setembro. Além de 
Saturno, no próximo certame 
também serão ofertados os 
blocos denominados Titã, Pau-
-Brasil e Sudoeste de Tartaruga 
Verde, localizados nas bacias de 
Campos e Santos.

A Petrobras exerceu o direito 

de preferência em três

áreas, de Dois Irmãos,

Três Marias e Uirapuru.

Brasília - O presidente Temer 
defendeu ontem (5), que o des-
pacho que autoriza a redução 
da emissão de gases causadores 
do efeito estufa em 10% até o 
fi nal de 2028, também deve 
diminuir o preço dos combus-
tíveis para os consumidores 
nos próximos anos. A medida 
prevê redução de 11,5% para 
7% da dependência externa de 
combustíveis. 

“O Brasil estará menos ex-
posto à variação internacional 
do preço do petróleo e às 
fl utuações cambiais. Portanto, 
quem sabe em um futuro não 
tão distante, muito próximo, 
nós consigamos evitar acon-
tecimentos como estes que se 
verifi cou na semana passada”, 
declarou Temer. Quem ganha 
é o consumidor, que terá 
“preços mais baixos e maior 
poder de escolha”. “Ganha toda 
sociedade, com mais seguran-
ça energética e mais opções”, 
continuou o presidente.

Temer discursou durante 
cerimônia de aprovação das 
metas compulsórias anuais 
do Conselho Nacional de 

Presidente Michel Temer.

Marcelo Camargo/ABr

A
rq

ui
vo

/A
B

r

A
rq

ui
vo

/A
B

r

São Paulo - Apesar de estar na 
liderança de todas as pesquisas 
de intenção de voto nos cenários 
em que o ex-presidente Lula não 
está presente, o deputado Jair 
Bolsonaro (PSL) não deve che-
gar ao segundo turno, afi rmou 
ontem (5), o ex-governador de 
São Paulo, Geraldo Alckmin. 

“Acho que ele (Bolsonaro) 
não chega no segundo turno. 
Vocês (jornalistas) se impres-
sionam com pesquisa antes da 
hora”, afi rmou o pré-candidato 
tucano, que participou de 
um encontro da Associação 
Brasileira da Infraestrutura e 
Indústria de Base (Abdib).

Sem entrar em detalhes sobre 
as razões pelas quais descarta 
o deputado fluminense na 
segunda etapa de votação, Al-
ckmin repetiu o mantra de que 
a eleição só começa depois de 
defi nidos os candidatos.

“Depois de acabar a Copa do 
Mundo e depois de umas duas 
semanas de (campanha na) 
televisão e rádio, aí você está 
mais perto e a população está 
interessada. Aí é que começa 
a corrida eleitoral”, resumiu. 

Alckmin também teceu elo-
gios à sua adversária nas elei-
ções deste ano, a ex-senadora 
Marina Silva (Rede), dizendo 
que ela é uma “pessoa de con-
vicções, mas sem radicalismos”. 
“Tenho grande respeito pela Ma-
rina desde a época de ministra. 
Pessoa idealista, correta, tem 

Ex-governador de São Paulo, 

Geraldo Alckmin.

Brasília - Na véspera de o STF 
julgar uma ação que questiona 
a implantação do voto impresso 
nas próximas eleições, o minis-
tro Gilmar Mendes disse ontem 
(5), que a impressão não é 
“inconstitucional”, mas esbarra 
em uma série de difi culdades 
operacionais e precisa ser 
implantada com o “tempo ade-
quado”. O uso do voto impresso 
para as eleições deste ano foi 
aprovado pelo Congresso em 
2015, na minirreforma política.

Na tarde de hoje (6), está 
previsto no STF o julgamento 
de uma ação da procuradora-
-geral da República, Raquel 
Dodge, contra a adoção do 
voto impresso nas próximas 
eleições. Para ela, a reintrodu-
ção do voto impresso “caminha 
na contramão da proteção da 
garantia do anonimato do voto 
e signifi ca verdadeiro retro-
cesso”. O relator da ação é o 
ministro Gilmar Mendes, que 
decidiu submeter o pedido de 
medida cautelar para barrar o 
voto impresso diretamente ao 
plenário da Corte. 

Na sessão, os ministros do 
STF discutirão se a impressão 

Ministro do STF,

Gilmar Mendes.
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O diretor de Regulação do 
Banco Central, Otavio Ribeiro 
Damaso, afi rmou ontem (5), 
que, pelo lado da oferta, todas 
as condições estão dadas para 
a recuperação do crédito no 
Brasil. “Não há problema de 
capital, de falta de liquidez ou 
funding”, disse, em audiência 
pública na Comissão de Assun-
tos Econômicos do Senado. 
Reconheceu, no entanto, que 
existe uma difi culdade entre 
as instituições fi nanceiras em 
conceder crédito para pessoas 
jurídicas. 

“O problema no crédito é de 
ambiente de negócios, refl exo 
dos anos que passamos”, afi r-
mou. Para ele, as instituições 
financeiras ficaram “iradas” 

Diretor de Regulação do BC, 

Otavio Ribeiro Damaso.
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BC: não há problema de capital 
ou de ‘falta de liquidez’

possa fazer a portabilidade dos 
recursos para outro banco, de 
forma simples. “A portabilidade 
de salário é um grande incen-
tivo à concorrência bancária”.

Damaso afi rmou ainda que 
está surgindo uma “nova onda” 
de pagamentos instantâneos. 
O BC já está discutindo com 
a indústria o funcionamento 
desta área. Outro ponto citado 
diz respeito a ‘garantias guarda-
-chuvas’. “Eu quero ter crédito 
com instituição específi ca. Dou 
o imóvel em garantia e este imó-
vel está alienado”, exemplifi cou. 
“O que queremos discutir com 
o Congresso é (a possibilidade 
de) dar uma fl exibilidade a essa 
garantia, para que ela não fi que 
presa sempre a um banco” (AE).

com a regulamentação da por-
tabilidade de salários. Recente-
mente, o BC editou norma que 
permite que uma pessoa que 
recebe o salário em um banco 

Redução de 7% da dependência 
externa de combustível

Política Energética de redu-
ção de emissões de carbono 
no âmbito da nova Política 
Nacional de Biocombustíveis. 
Com a resolução, cada setor de 
combustíveis terá de cumprir 
metas individuais de redução 
de emissões a partir de 2019. 
Para  Temer, as metas do 
Conselho são muito impor-
tantes e servem como “um 
estímulo para a produção de 
combustíveis mais efi cientes 
e sustentáveis” (AE). 

Bolsonaro ‘não vai’ 
para o segundo turno

espírito público”, disse. Ques-
tionado sobre a possibilidade de 
uma eventual união com Marina 
Silva, em chapa única, Alckmin 
manteve o seu estilo comedido. 

“Não posso cometer uma 
indelicadeza dessa com alguém 
que é candidata. Mas indepen-
dentemente de disputar ou não, 
é uma pessoa por quem tenho 
até apreço pessoal. Gosto do 
estilo da Marina”, declarou.

Segundo o ex-governador, 
a última vez em que os dois 
estiveram juntos foi durante o 
Fórum da Liberdade, em Porto 
Alegre, no início de abril. 

Sobre a possibilidade de 
união de centro, Alckmin disse 
ser importante evitar uma frag-
mentação do centro político. 
“Não vai ter convergência de 
todos, mas se tiver um mínimo 
de convergência é bom para 
todos” (AE).

Governo estima arrecadar 
R$ 3,2 bilhões com licitação 

de áreas do pré-sal

Segundo o Ministério de 
Minas e Energia, as rodadas de 
licitações de blocos explora-
tórios são o principal meio de 
acesso das empresas petroleiras 
às áreas estratégicas do pré-sal 
e tem grande importância para 
o fortalecimento da indústria 
petrolífera brasileira. Somente 
em abril, a produção do pré-sal 
aumentou 2,3% em relação ao 
mês anterior, correspondendo a 
54,4% de todo o petróleo e gás 
produzido no país. Foram pro-
duzidos 1,423 milhão de barris 
de petróleo por dia e 58 milhões 
de metros cúbicos diários de gás 
natural (ABr). 

Gilmar Mendes: voto impresso 
não é inconstitucional

do voto ofende o direito ao 
sigilo de voto e coloca em ris-
co a confi abilidade do sistema 
eleitoral e a segurança jurídica. 
“Eu não vejo nenhum problema 
de pedir o voto impresso, não 
acho inconstitucional. Agora, 
temos uma série de difi cul-
dades operacionais, inclusive 
a urna eletrônica é um jipe. 
Funciona bem aqui, funciona 
bem nas aldeias indígenas, no 
Amazonas, e todo tipo. Se você 
acopla um módulo impressor, 
você passa a ter problemas”, 
ressaltou Gilmar Mendes ao 
chegar para a sessão da Segun-
da Turma do STF (AE).
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Gol contra do legislador 
no jogo contra o crime

Em ano de Copa do 

Mundo, o assunto 

preferido é o futebol. No 

Brasil, existe um jogo 

que não se limita aos 

90 minutos, é a partida 

entre a lei e o crime

O legislador está escalado 
no ataque para este 
importante confronto, 

mas acaba de marcar um gol 
contra. Assim, o crime con-
tinua crescendo no Ranking. 
Esta partida ilustra um grave 
retrocesso legislativo ocorrido 
recentemente, com a entrada 
em vigor da Lei nº 13.654/18, 
que patrocinou importantes 
alterações no Código Penal, e 
que trata dos crimes de furto 
e roubo que envolvam o uso 
de explosivos, roubo com em-
prego de arma, e, ainda, lesão 
corporal no crime de roubo.

Ao tentar ser mais rigorosa, 
para punir a prática de roubo 
com emprego de arma, referida 
lei previu um aumento de pena 
maior do que o anteriormente 
fi xado e acabou por benefi ciar 
os futuros autores e os já con-
denados pela prática de crimes 
de roubo com o emprego de 
quaisquer outras armas, que 
não as de fogo, isto é, crimes 
cometidos com arma branca 
terão um tratamento mais 
benevolente.

A lei, no caso do crime de 
furto, introduziu novas quali-
fi cadoras, previstas parágrafos 
4º-A e 7º, estabelecendo pena 
de reclusão de 4 (quatro) a 10 
(dez) anos e multa, “se houver 
emprego de explosivo ou de ar-
tefato análogo que cause peri-
go comum”, ou “se a subtração 
for de substâncias explosivas 
ou de acessórios que, conjunta 
ou isoladamente, possibilitem 
sua fabricação, montagem ou 
emprego”, respectivamente.

Já nos crimes de roubo, há 
também previsão de aumento 
da pena, no inciso VI do § 
2º, segundo o qual, a pena é 
aumentada de 1/3 (um terço) 
até metade “se a subtração for 
de substâncias explosivas ou 
de acessórios que, conjunta 
ou isoladamente, possibilitem 
sua fabricação, montagem ou 
emprego” e o inciso II do § 2-A, 
prevê que a pena aumenta-se 
de 2/3, “se há destruição ou 
rompimento de obstáculo me-
diante o emprego de explosivo 
ou de artefato análogo que 
cause perigo comum”.

Segundo esta nova lei, a 
pena também é agravada para 
crimes de roubo, nos quais “da 
violência resulta lesão corporal 
grave”, uma vez que pena pre-
vista era de 7 a 15 anos e passou 
para 7 a 18 anos de reclusão. 

Desta forma, valendo-se da 

premissa (questionável) de 
que endurecer as penas resulta 
no combate à violência, a lei 
trouxe importantes alterações, 
todavia, a chamada “bola fora” 
do legislador, foi a alteração do 
aumento de pena para o roubo 
com emprego de arma, uma vez 
que, apesar desse aumento, a 
lei deixou de prever o aumen-
to para o emprego de outras 
armas (como facas, estiletes, 
serras, etc.).

Isto porque havia a previsão 
legal de aumento de pena para 
crime de roubo, de 1/3 até 
1/2, se a violência ou ameaça 
fosse exercida com emprego 
de arma, mas a nova lei revo-
gou isto e passou a prever o 
aumento de 2/3, apenas “se a 
violência ou ameaça é exercida 
com emprego de arma de fogo”, 
excluindo, dessa forma, todas 
as outras armas. A nova lei, 
nesse ponto, é mais branda, e 
é denominada “novatio legis 
in mellius”.

Dessa forma, a partir de 
agora, pela Lei nº 13.654/18, 
a utilização de arma branca 
não mais aumenta a pena do 
crime de roubo, devendo ser 
considerado roubo simples, 
com pena de 4 a 10 anos de 
reclusão. Por se tratar de 
uma lei mais benéfi ca, haverá 
efeitos inclusive para os já 
condenados, uma vez que a lei 
penal deve sempre retroagir, 
caso benefi cie o réu. Pode-se 
esperar inúmeras Revisões 
Criminais para reduzir as penas 
e eventualmente modifi car o 
regime de cumprimento de 
penas dos já condenados.

Numa tentativa de corrigir 
este “gol contra” (pois clara-
mente esta não era a intenção 
do legislador) a Justiça, como a 
4ª Câmara de Direito Criminal 
do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, tem reconhecido o vício 
formal do texto legal, uma vez 
que a norma não teve a devida 
aprovação pelo Congresso e 
que a lei suprimiu, ilegal e in-
devidamente, o uso de outras 
armas.

Portanto, mais uma vez, fi ca 
demonstrada a necessidade de 
cuidado pelo legislador ao redi-
gir leis, especialmente porque 
as consequências da supressão 
de uma simples palavra ou 
a colocação de uma vírgula, 
pode mudar todo o alcance da 
norma, inclusive deformando 
a sua real intenção e gerando 
enormes consequências para 
toda a sociedade.

 
(*) - Advogado Criminalista, 

Conselheiro Estadual da OAB/SP, 
pós em Direito Penal Econômico 
e Europeu, e em Processo Penal, 
pela Faculdade de Coimbra, com 

Especialização em Garantias 
Constitucionais e Direitos 

Fundamentais pela Universidade 
de Castilla-La Mancha. Integra o 
escritório de advocacia D’Urso e 
Borges Advogados Associados.

Flávio Filizolla D’Urso (*)
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O Dia Mundial do Meio Am-
biente, comemorado ontem 
(5), teve como tema “#Aca-
beComAPoluiçãoPlástica”. 
O objetivo da ONU Meio 
Ambiente foi o de chamar a 
atenção da sociedade para 
reduzir a produção e o con-
sumo excessivo de produtos 
plásticos descartáveis. Em 
2018, a data soma esforços 
à campanha #MaresLimpos 
(http://cleanseas.org/), para 
combater o lixo marinho e 
mobilizar todos os setores da 
sociedade global no enfren-
tamento deste problema, que 
se não for solucionado poderá 
resultar em mais plástico do 
que peixes nos oceanos até 
2050.

Segundo as Nações Unidas, 
a poluição plástica é consi-
derada uma das principais 
causas atuais de danos ao meio 
ambiente e à saúde. Por ano, 
são consumidas até 5 trilhões 
de sacolas plásticas em todo 
o planeta.

Ainda segundo a ONU Meio 
Ambiente, a cada minuto, 
são compradas 1 milhão de 
garrafas plásticas e 90% da 
água engarrafada contêm 
microplásticos. Metade do 
plástico consumido no mundo 
é descartável e pelo menos 
13 milhões de toneladas vão 
parar nos oceanos anual-
mente, afetando 600 espécies 

Poluição provocada pelos plásticos é tragédia ambiental global 

que contamina o solo e os mares.

A divulgação integra uma 
série de ações de alerta 
sobre os riscos de aci-

dentes e queimaduras durante 
as festas juninas e as festivida-
des ligadas à Copa do Mundo. 
Os dados mostram que, nos 
últimos 21 anos, o Brasil regis-
trou 218 mortes por acidentes 
com fogos de artifício, sendo 
84 na Região Sudeste; 75 no 
Nordeste; 33 no Sul; e 26 no 
Centro-Oeste e no Norte. 

Além dos cerca de dez óbitos 
contabilizados todos os anos, 
a brincadeira pode provocar 
queimaduras, lesões com lace-
rações e cortes, amputações de 
membros, lesões de córnea ou 
perda da visão e lesões auditivas. 
Os serviços públicos de saúde 
registram uma média de 80 
internações somente no mês de 
junho. Números do Sistema de 
Informação Hospitalar apontam 
que, nos últimos dez anos, 5.063 
pessoas foram internadas para 
tratamento por acidentes com 
fogos de artifício. Na série ana-
lisada, o ano de 2014, quando o 
país sediou a Copa do Mundo, foi 
o que mais registrou acidentes.

Entre os estados brasileiros, 

Entre os estados brasileiros, a Bahia aparece com o maior 

número de casos em quase todos os anos.

Subiu para 55 o número de 
policiais mortos no Estado 
do Rio desde o início do ano, 
com a morte do subtenente 
da Polícia Militar, Edemilson 
de Oliveira, de 60 anos. Ele foi 
morto a tiros após reagir a uma 
tentativa de assalto no bairro de 
Heliópolis, em Belford Roxo, na 
Baixada Fluminense, na manhã 
de ontem (5).

De acordo com a Polícia 
Militar, Edemilson seguia de 
carro pela Avenida Júlio de 
Amorim Pereira, quando foi 
surpreendido por criminosos 
armados que fecharam o veí-
culo do policial. Ele reagiu e 
houve confronto com os dois 
criminosos, que fugiram sem 
levar nada da vítima.

A PM informou ainda que 
Edemilson chegou a ser levado 

Vacinação contra 
gripe é prorrogada 
na capital paulista

A campanha de vacinação con-
tra o vírus Infl uenza, que deveria 
se encerrar na última sexta-feira 
(1º), na cidade de São Paulo, foi 
prorrogada até o próximo dia 15. 
Segundo a Secretaria Municipal 
de Saúde de São Paulo, a vacina-
ção dos grupos prioritários atin-
giu apenas 59,1% da cobertura. 
A meta era vacinar pelo menos 
90% do público-alvo.

Os menores índices de cober-
tura ocorreram entre gestantes 
(36,8%), crianças maiores de 
seis meses e menores de cinco 
anos (37,6%) e pessoas com do-
enças crônicas ou comorbidades 
(46,1%). O público-alvo soma 3,3 
milhões de pessoas e até a última 
sexta-feira tinham sido aplicadas 
1,8 milhão de doses da vacina. 
Os idosos com mais de 60 anos 
são o grupo com melhor cober-
tura, com 980,5 mil imunizações, 
72,5% do total.

Para receber a dose, é preci-
so comparecer a um posto de 
vacinação com documento de 
identifi cação e, de preferência, 
com carteira de vacinação e 
cartão do Sistema Único de 
Saúde. Profi ssionais de saúde 
e educação devem apresentar 
holerite ou crachá. Pacientes com 
doenças crônicas devem levar a 
última receita médica com data 
dos últimos seis meses.

Já a campanha de vacinação 
contra febre amarela foi estendi-
da até o dia 30 de junho. Segundo 
a Secretaria Municipal da Saúde, 
desde setembro do ano passado 
foram vacinadas 6,5 milhões de 
pessoas na capital paulista, o que 
representa 56,1% da população. 
A meta é vacinar 95% dos mora-
dores (ABr).

O Manchester City da Ingla-
terra é o clube com o maior 
número de jogadores na Copa 
do Mundo da Rússia. Ao todo 
são 16 atletas distribuídos em 
oito seleções. São eles: Ota-
mendi e Aguero (Argentina); 
Kompany e De Bruyne (Bélgi-
ca); Ederson, Danilo, Fernan-
dinho e Gabriel Jesus (Brasil); 
Mendy (França); Guendogan 
(Alemanha); Bernardo Silva 
(Portugal), David Silva (Espa-
nha) e Delph, Stones, Walker e 
Sterling (Inglaterra).

Depois do City, lidera a lista 
o Real Madrid da Espanha, 
com 15 jogadores. Em seguida 
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Fogos de artifício causaram
5 mil internações em 10 anos
O manuseio inadequado de fogos de artifício levou à internação hospitalar mais de 5 mil pessoas entre 
2008 e 2017, segundo levantamento do Conselho Federal de Medicina (CFM)

do total de casos. As mulheres 
respondem por 17% das ocor-
rências, com 853 internações.

A orientação para o manuseio 
adequado de fogos de artifício 
é seguir sempre as instruções 
do fabricante; nunca carregar 
bombinhas nos bolsos; não 
acender o artefato próximo 
ao rosto; e evitar associar a 
brincadeira ao uso de bebida 
alcoólica. Também não é reco-
mendado permitir que crianças 
brinquem com os fogos. Dados 
do CFM apontam que 39% das 
internações registradas no 
período analisado envolviam 
crianças e adolescentes de até 
19 anos. Já entre adultos de 20 a 
49 anos, foram registradas 46% 
das internações no período.

Em caso de acidente, a en-
tidade orienta que as pessoas 
lavem o ferimento com água 
corrente, evitem tocar na área 
queimada e não usem nenhu-
ma substância sobre a lesão 
– incluindo manteiga, creme 
dental, clara de ovo e pomadas. 
É recomendado ainda que se 
procure o serviço de saúde 
mais próximo para atendimento 
médico adequado (ABr).

a Bahia aparece com o maior 
número de casos em quase to-
dos os anos – ao longo da última 
década, 20% das internações 
ocorreram em municípios baia-
nos. Outros destaques incluem 
São Paulo, com 962 internações 
(19%), e Minas Gerais, com 701 
(14%). Juntas, as três unidades 
da federação representam mais 
da metade de todos os casos 
registrados no período (53%). 
Já entre os estados com menor 
número de notifi cações estão 

Roraima (17), Tocantins e Acre 
(ambos com 14 internações).

No ranking de municípios, 
Salvador lidera com folga, to-
talizando 686 internações ao 
longo da última década – o que 
signifi ca que pelo menos um em 
cada dez acidentes acontece 
na capital baiana. Em segundo 
lugar está São Paulo (337) e, 
em terceiro, Belo Horizonte 
(299). Os homens representam 
maioria absoluta dos registros, 
com 4.245 internações ou 83% 

ONU mobiliza sociedade 
para a redução do consumo 

de plásticos descartáveis

marinhas, das quais 15% estão 
ameaçadas de extinção.

Mais de 100 países se uniram 
sob o slogan do Dia Mundial 
do Meio Ambiente deste ano 
e se comprometeram com 
atividades, como mutirões de 
limpeza de praias e fl orestas, e 
anúncios de políticas públicas 
voltadas ao descarte e consumo 
responsável do plástico. Para o 
diretor executivo da ONU Meio 
Ambiente, Erik Solheim, este 
é um momento crucial para 
reverter a maré de poluição 
global. “Precisamos encontrar 
soluções melhores e mais rápi-
das do que nunca. Desistir não 
é uma opção para nós. Agora 
é a hora de agir juntos - inde-
pendentemente da nossa idade 
- pelo bem do nosso planeta”, 

disse, em nota.
Em Brasília, até amanhã (7), 

está sendo realizado o ‘1º Con-
gresso Internacional Cidades 
Lixo Zero’. O evento reune 
especialistas estrangeiros e 
brasileiros para apresentar e 
debater as melhoras práticas 
e tecnologias usadas para o 
gerenciamento de resíduos 
sólidos. O presidente do Ins-
tituto Lixo Zero Brasil e coor-
denador do evento, Rodrigo 
Sabatini, disse que o objetivo 
do congresso é mostrar para as 
prefeituras que podem adotar 
uma política de lixo zero. “Lixo 
zero quer dizer que vamos 
fazer de tudo para que os 
resíduos não sejam enviados 
para aterros. Vamos reciclar, 
compostar, reduzir” (ABr).

Manchester City é o clube com mais jogadores na Copa
Kroos (Alemanha), Hakimi 
(Marrocos), Cristiano Ronaldo 
(Portugal), Nacho, Asensio, 
Sergio Ramos, Isco, Carvajal e 
Lucas Vazques (Espanha).

Os dados da Fifa mostram 
ainda que 310 clubes estarão re-
presentados na Copa da Rússia, 
sendo cinco deles brasileiros. 
O Corinthians com 2 jogadores 
(Cássio e Fagner), o Grêmio 
com 1 (Geromel), o Flamengo, 
2 jogadores, os peruanos Paolo 
Guerrero e Miguel Trauco; o 
Vasco com 1, o uruguaio Mar-
tin Silva; e o Cuzeiro com 1, o 
também uruguaio Giorgian De 
Arrascaeta (ABr).

vem o Barcelona, também da 
Espanha, com 14; Chelsea e 
Tothenham, da Inglaterra; e o 
Paris Saint Germain, da França, 
com 12 jogadores cada; Bayern 
Munich, da Alemanha, Juven-
tus, da Itália, e Manchester 

United, da Inglaterra, com 11 
jogadores cada.

Os 15 atletas do Real Madrid 
que estarão na Rússia são: Case-
miro e Marcelo (Brasil), Navas 
(Costa Rica), Kovaciv e Modric 
(Croácia), Varane (França), 

Rio tem 55 policiais 
mortos desde janeiro

para o Hospital Geral de Nova 
Iguaçu (Hospital da Posse), 
mas não resistiu aos ferimentos 
e morreu. O militar ingressou 
na corporação em 1980 e deixa 
mulher e três fi lhos. Dos 55 po-
liciais mortos este ano, 53 eram 
da Polícia Militar e outros dois 
da Polícia Civil (ABr).
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A - Jornal Escolar
Unidades de todo o estado tem a sua disposição uma ferramenta online 
para produção de um jornal escolar. O site (http://www.escolaempauta.
com.br/) hospeda a ferramenta que pode ser acessada por um log-in criado 
por qualquer escola. Além da plataforma para criação do periódico, o 
site disponibiliza vídeos e apostilas com orientações para os educadores 
e alunos sobre construção de notícias e normas de redação. Fruto da 
parceria entre a Secretaria de Educação do Estado e a ONG Parceiros 
da Educação, o projeto oferece ainda a impressão de exemplares para 
27 instituições de ensino da rede. O jornal escolar é uma atividade que 
possibilita o trabalho do conteúdo e formação de cidadania. 

B - Produção de Elenco 
A Elenco Digital é um sistema originalmente idealizado para resolver 
difi culdades com o recebimento, guarda e organização de material artís-
tico. Ao unir as bases de dados de seus participantes em um único lugar, 
seu modelo de negócio criou o primeiro “work place” de produção de 
elenco do Brasil. Com praticidade em poucos cliques o elenco pode se 
cadastrar, atualizar informações, indicar suas agências representantes 
e participar, automaticamente, de todas as seleções do time de pro-
dutores de casting assinantes. A plataforma conta com mais de 50 mil 
pessoas cadastradas, contemplando as diversidades regionais e também 
de gênero, idade, origem, etnia, entre outras. Para saber mais, acesse: 
(https://elencodigital.com.br). 

C - Mercado de Capitais 
Entre os próximos dias 20 e 21, no WTC Events Center, acontece o 20º 
Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de 
Capitais, promovido pelo IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com 
Investidores) e pela ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias 
Abertas). ‘O futuro do mercado de capitais no Brasil: O que é necessário 
para aumentar o número de companhias abertas?’, é o tema do primei-
ro painel. Em linhas gerais, o evento debaterá o desenvolvimento do 
mercado de capitais brasileiro. Inscrições e mais informações no site: 
(http://www.encontroderi.com.br).

D - Veículos Seminovos 
O Ford Ka+, o Fiat Mobi e o Renault Megane estão entre os veículos 
seminovos com maior giro nas concessionárias e permanecem entre 6 
e 14 dias no estoque, desde a sua entrada na loja até a sua revenda no 

varejo. Os dados foram retirados da plataforma AutoAvaliar, com base 
nas transações realizadas entre 2,5 mil concessionárias e 20 mil lojistas 
multimarcas no País entre janeiro e maio. Segundo o levantamento da 
AutoAvaliar, no geral, os veículos seminovos fi cam em média apenas 
15 dias em estoque. De acordo com o mapeamento, o valor médio das 
transações eletrônicas no primeiro trimestre foi de cerca de R$ 28 mil 
por automóvel usado, ante os R$ 26 mil verifi cados no ano anterior. Mais 
informações: (www.autoavaliar.com.br).

E - Móveis e Decoração 
Tudo pronto para o maior e melhor evento de móveis e decoração do 
país. A 28ª edição da Feistock começa amanhã (7) e vai até domingo 
(10), em São Bento do Sul, região Norte de Santa Catarina, reunindo as 
marcas mais famosas do Brasil e do mundo. Agitando o setor moveleiro 
da região – um dos carros-chefes da economia local, já que a cidade foi a 
maior exportadora de móveis do Brasil em 2017 -, a feira é a oportunidade 
ideal para os visitantes comprarem produtos de alta linha com preços 
de ponta. O evento reúne mais de 100 expositores que apresentam ao 
consumidor fi nal sua diversidade em mobiliário, cozinha, dormitórios, 
área de serviço, banho, móveis para jardim, copas, salas de jantar e 
estar, estofados, colchões, tapetes, decoração e complementos. Mais 
informações: (www.feistock.com.br).

F - Setor de Saneamento
No próximo dia 11, o BrazilLAB, em parceria com a Iguá Saneamento e 
a Aceleradora Organica, promove o evento “Edtechs, Fintechs, HRTe-
chs, Cleantechs. Sua startup pode inovar no setor de saneamento!”. O 
debate sobre inovação será realizado no Cubo Networking (Rua Casa 
do Ator,919), e busca atrair empreendedores interessados em novas 
oportunidades de negócios voltados para a melhoria de serviços de 
saneamento. Uma oportunidade para trazer as questões de saneamento 
para o debate público, já que muitas vezes são deixadas de lado. O tema 
está entre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas (ODSs), do qual o Brasil é signatário. A participação é gratuita 
e as vagas limitadas. Inscrições: (https://bit.ly/2IS8pAO).

G - Crítica da Arbitragem
A visão do topo sobre as perspectivas e melhores práticas de arbitra-
gem e mediação de confl itos empresariais, será dada por especialistas 
renomados no 2º Congresso da Amcham-São Paulo ‘Visão Crítica da 

Arbitragem’, que acontece no próximo dia 11 (segunda-feira), das 8h30 
às 18h. Objetiva compartilhar experiências dos principais usuários do 
mecanismo extrajudicial de solução de disputas – empresas cliente, Poder 
Judiciário, advogados e árbitros. Debatedores como Fernando Serec, 
CEO do TozziniFreire Advogados; Eduardo Azuma Nishi, desembargador 
do TJSP; e o professor, advogado e árbitro Hermes Marcelo Huck (Lilla, 
Huck, Otranto, Camargo Advogados), estarão presentes. Saiba mais em: 
(https://www.amcham.com.br/calendario/event?eventid=2267).

H - Presentes Masculinos 
O presente de Dia dos Namorados não precisa ser uma variação anual 
de camiseta e bermuda. Apostar em experiências marcantes no dia mais 
romântico do ano é a especialidade do Original Men. O site de compras 
online disponibiliza desde a oportunidade de dirigir uma Ferrari ou um 
Rolls Royce, até a de comandar um simulador de avião utilizado no trei-
namento de pilotos ou então a de participar de um curso de fabricação de 
cervejas artesanais. No modelo de negócio conhecido como Marketplace, 
o Original Men espera dobrar as vendas nesse Dia dos Namorados, em 
relação ao ano passado. A plataforma oferece experiências para os mais 
variados perfi s de pessoas, de boêmios a geeks, passando por apaixonados 
por carros, amantes do poker e até interessados em aprender a destilar 
Gin. Veja todas as opções em: (www.originalmen.com.br).

I - Aulas Particulares
A rede de franquia Tutores, especializada em educação multidisciplinar, 
recebe currículos para aproximadamente 500 vagas de emprego, visando 
atender a demanda de funcionários motivada pela expansão de seus 
serviços na Região Sudeste. Os candidatos devem ter idade acima de 21 
anos e formação em psicopedagogia, psicologia, pedagogia ou áreas afi ns, 
além de experiência comprovada na área. Há cargos disponíveis para 
tutores desde o fundamental l até o ensino médio. Os salários oferecidos 
variam entre R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00 conforme o desenvolvimento e 
disponibilidade para as tutorias. As aulas são realizadas na residência 
dos próprios alunos ou no ponto comercial dos franqueados. Inscrições: 
(www.tutores.com.br), no link trabalhe conosco.

J - Energia Solar 
A Alsol Energias Renováveis iniciou a conexão à rede  do primeiro Em-
preendimento de Múltiplas Unidades Consumidoras de grande porte. 
Consiste na instalação de uma Usina Fotovoltaica em um condomínio 
residencial, cuja energia gerada é compartilhada para suprir o consumo 
dos apartamentos e da área comum. Os benefi ciados serão os morado-
res do Spazio Parthenon, em Belo Horizonte. A usina, composta por 
1.650 placas com potência total de 437,25 kWp, foi dimensionada para 
atender os 440 apartamentos, com uma geração média de 120 kWh/mês 
cada. Desses, 105 kWh/mês serão destinados ao consumo próprio e 15 
kWh/mês serão consumidos pela área comum. A economia anual será 
de aproximadamente R$ 1.035 por apartamento e R$ 520 mil no total. 
Saiba mais em (www.alsolenergia.com.br).

A - Jornal Escolar
Unidades de todo o estado tem a sua disposição uma ferramenta online 

varejo. Os dados foram retirados da plataforma AutoAvaliar, com base 
nas transações realizadas entre 2,5 mil concessionárias e 20 mil lojistas 
multimarcas no País entre janeiro e maio Segundo o levantamento da

O transporte rodoviário 

responde por 65% do 

total de cargas no Brasil

A parada dos caminhonei-
ros escancarou a fragili-
dade do sistema político 

brasileiro e a total falta de sen-
so e de ações coordenadas das 
autoridades federais, estaduais 
e municipais em meio à crise 
que se instalou com a falta de 
combustíveis. Já é mais do que 
sabido que um dos mais graves 
problemas do Brasil é o inchaço 
da máquina pública. 

Políticos eleitos, assessores, 
altos funcionários do execu-
tivo, legislativo e judiciário, 
funcionários de empresas 
estatais, federais, estaduais 
ou municipais, juízes, promo-
tores, procuradores, têm, além 
de seus altíssimos salários, 
privilégios sem fi m. A lista é 
enorme: auxílio para moradia, 
paletó, viagens, combustíveis, 
escolas para fi lhos, planos de 
saúde, pensões nababescas, 
aposentadorias integrais etc, 
etc, etc.

Além disso temos a corrup-
ção endêmica, que também 
ocorre em todos os níveis de 
governo, e sabemos como é 
difícil no Brasil que a justiça, 
para os poderosos, seja feita. 
Com todo esse caldo em ebu-
lição, a Petrobras adota um 
sistema de preços, que pode 
até ser correto para que a 
empresa gere lucro, mas que 
é absolutamente danoso para 
a economia do país. 

O transporte rodoviário 
responde por 65% do total de 
cargas no Brasil, já o transporte 
de passageiros é majoritaria-
mente rodoviário ou aéreo. Mas 

é o caminhão que abastece os 
postos de combustíveis e os 
aeroportos. Ou seja, a greve de 
uma semana dos caminhonei-
ros levou o país ao caos.

Caos que só se agrava com 
a intervenção dos agentes 
governamentais, pois eles não 
atacam de frente o problema: 
a solução seria a redução da 
carga tributária com a respec-
tiva redução de despesas e de 
privilégios da máquina pública. 
A desculpa é sempre a mesma: 
as despesas são protegidas por 
lei e o orçamento não tem folga, 
portanto a redução de preço 
para o diesel deve ser com-
pensada com mais impostos. 

Deve-se perguntar se é 
legal, juridicamente, pessoas 
viverem na miséria, com falta 
de assistência médica, de segu-
rança, de moradia e com uma 
aposentadoria insuficiente 
para suas necessidades bási-
cas, enquanto outras vivem 
uma vida nababesca.

O cidadão brasileiro está 
cansado de carregar um “ele-
fante” em suas costas, esta 
paquidérmica máquina públi-
ca. O governo mostra a cada 
instante seu despreparo, sua 
insensatez, seu descaso com os 
cidadãos de bem, seus eleito-
res. Os governantes de Brasília 
vivem em outro mundo, muito 
longe do Brasil real. 

Nós precisamos levar o Brasil 
real para dentro do Congresso 
e dos Palácios do governo, as-
sim como os franceses fi zeram 
há 230 anos. Talvez assim nos-
sos governantes criem juízo. 

(*) - É economista e autor do livro
‘Às Margens do Ipiranga - a

esperança em sobreviver
numa sociedade desigual’.

Celso Tracco (*)

O percentual de famílias 
endividadas no país fi cou 
em 59,1% em maio, menos 
do que os 60,2% de abril e 
os 60,7% de maio do ano 
passado. Os dados são da 
Pesquisa de Endividamento 
e Inadimplência do Consumi-
dor (Peic), divulgada ontem 
(5) pela Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC). 
O total de inadimplentes, ou 
seja, de famílias com dívidas 
ou contas em atraso, também 
recuou para 24,2% em maio 
deste ano. A taxa é inferior 
aos 25% do mês anterior e 
aos 25,5% de maio do ano 
passado.

Outro indicador que mos-
trou melhora foi o percentual 
de famílias sem condições 
de pagar suas dívidas, que 
diminuiu para 9,9% em maio 
deste ano, até os 10,3% de 
abril deste ano e os 10,1% de 
maio de 2017. “A redução do 
endividamento, observada 
nos últimos meses, refl ete um 
ritmo menor de recuperação 

O cartão de crédito continua sendo o principal tipo de dívida.

Leite pode 
entrar na 
política de 
garantia de 
preço mínimo

O leite poderá entrar na lista 
de produtos amparados pela 
Política de Garantia de Preços 
Mínimos (PGPM). A medida 
benefi cia os produtores rurais, 
sobretudo os pequenos e mé-
dios, que tendem a sofrer mais 
fi nanceiramente com as oscila-
ções de preço do mercado. O 
texto do projeto foi aprovado 
ontem (5) pela Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) 
do Senado e segue para o ple-
nário da Casa com pedido de 
urgência na votação.

O relator na comissão, sena-
dor Waldemir Moka (MDB-MS) 
ressaltou que a medida é apenas 
autorizativa, ou seja, não obriga 
o Poder Executivo a incluir o 
leite na pauta dos produtos 
amparados pela Política de 
Garantia de Preços Mínimos 
(PGPM). Caso seja inserido 
na PGPM, o leite poderá ter 
um valor mínimo de compra 
estabelecido pelo governo. Na 
prática, a diferença entre o valor 
fi xado dos produtos e o valor 
real de mercado é repassada 
pelo estado ao produtor, de 
modo que não haja prejuízos 
fi nanceiros para o cidadão. 

O texto aprovado estabelece 
que os recursos necessários 
para a inclusão do leite na pauta 
da PGPM devem ser alocados 
pelo governo quando da ela-
boração da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (ABr).

A alta veio depois de 
uma queda de 0,1% 
em março. Na compa-

ração com abril de 2017, a 
indústria cresceu 8,9%, sua 
12ª alta consecutiva e a mais 
acentuada desde abril de 2013 
(9,8%). A produção industrial 
também acumula altas de 
4,5% no ano e de 3,9% em 12 
meses. No acumulado de 12 
meses, a indústria teve o maior 
desempenho desde maio de 
2011 (4,5%).

Na passagem de março para 
abril, as quatro grandes ca-
tegorias econômicas tiveram 
alta, com destaque para os bens 
de consumo duráveis (2,8%). 
Os bens de capital, isto é, as 
máquinas e equipamentos, 

No acumulado de 12 meses, a indústria teve o maior 

desempenho desde maio de 2011 (4,5%).

O número de contratos de 
banda larga no Brasil aumentou 
em 0,46% entre março e abril 
deste ano, chegando a 29,95 
milhões de contratos ativos, 
de acordo com dados divulga-
dos ontem (5) pela Agência 
Nacional de Telecomunicações 
(Anatel). Isso signifi ca que, em 
abril, foram fi rmados 137 mil 
novos contratos. No acumulado 
dos últimos 12 meses, o cresci-
mento foi de 9,42%.  

São Paulo, com 10,2 milhões 
de contratos de banda larga 
ativos; Rio de Janeiro, com 3,2 
milhões; e Minas Gerais com 3 
milhões, concentram mais da 
metade de todos os contratos 
do país. Segundo a Anatel, no 
entanto, nos últimos 12 meses, 
os seis estados com o maior 

crescimento no número de con-
tratos foram Maranhão com mais 
24,75%; Rio Grande do Norte 
com mais 20,62%; Sergipe com 
mais 19,42%; Ceará com mais 
18,89%; Pará com mais 17,41%, 
Paraíba com mais 16,70% e 
Bahia com mais 15,59%.

Em relação aos grupos que 
operam no setor, a Claro é que 
concentra a maior parte do 
mercado, 30,42%, ou seja, 9,1 
milhões de contratos. Em segui-
da, está a Vivo, com 25,65%, ou 
7,6 milhões de contratos ativos; 
a Oi com 20,74%, o equivalente 
a 6,2 milhões. Algar Telecom, 
TIM, Sky têm cada uma menos 
de 2% dos contratos. As demais 
empresas registraram 18,68%, 
ou 5,6 milhões contratos ativos 
(ABr).
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Indústria brasileira cresceu 
0,8% de março para abril

A produção industrial brasileira teve um crescimento de 0,8% de março para abril deste ano, segundo 
dados da Pesquisa Industrial Mensal,  divulgada ontem (5), no Rio de Janeiro, pelo IBGE

segmentos de coque, produ-
tos derivados do petróleo e 
biocombustíveis (5,2%), veí-
culos automotores, reboques 
e carrocerias (4,7%), produtos 
alimentícios (1,4%) e outros 
equipamentos de transporte 
(14%).

Por outro lado, onze ramos 
reduziram a produção em abril. 
Os principais responsáveis por 
frear o crescimento da indústria 
foram os setores de perfumaria, 
sabões, produtos de limpeza e 
de higiene pessoal (-7,3%), má-
quinas e equipamentos (-3,1%), 
equipamentos de informática, 
produtos eletrônicos e ópticos 
(-4%) e produtos de borracha 
e de material plástico (-2%) 
(ABr).

tiveram crescimento de 1,4%. 
Os bens intermediários, isto 
é, os insumos industrializados 
do setor produtivo, anotaram 
aumento de 1%. Os bens de 

consumo semi e não duráveis 
avançaram 0,5%.

Metade dos 26 ramos indus-
triais pesquisados teve alta 
na produção, entre eles, os 

Aumentaram os contratos 
de banda larga em abril

Número de endividados e 
inadimplentes recua no país em maio

do consumo das famílias e 
maior cautela na contratação 
de novos empréstimos e fi nan-
ciamentos”, disse a economis-
ta da CNC Marianne Hanson.

O cartão de crédito continua 
sendo o principal tipo de dí-
vida, apontado por 75,7% das 
famílias entrevistadas. Em se-
guida, vêm os carnês (16,3%) 
e, em terceiro lugar, o fi nan-
ciamento de carro (11,1%). 
A proporção das famílias que 
se declararam muito endi-

vidadas também diminuiu 
para 13,4%, o menor patamar 
desde novembro de 2015. 
Em abril, eram 13,4%. Já 
em maio de 2017, somavam 
14,3%. O tempo médio de 
atraso para o pagamento 
de dívidas foi de 64,4 dias 
em maio de 2018, acima dos 
62,6 dias do mesmo período 
do ano passado. Em média, 
o comprometimento com 
as dívidas foi de 7,1 meses 
(ABr).

A Eletropaulo vai receber US$ 900 milhões 
em investimentos até 2021 para a melhora 
da qualidade da rede de energia paulista. A 
informação foi dada ontem (5), em entrevista 
coletiva, pelo presidente da Enel no Brasil, 
Carlo Zorzoli. A empresa italiana Enel adquiriu 
na segunda-feira (4) mais de 73,38% das ações 
da Eletropaulo.

“A Eletropaulo, na nossa opinião, nos últimos 
anos, não realizou os investimentos de que pre-
cisava”, disse Zorzoli. Ele estima elevação da 
média de investimentos de US$ 224 milhões, no 
período de 2015 a 2017, para US$ 300 milhões 
até 2021. A Eletropaulo atende à capital paulista 
e a 23 cidades da região metropolitana de São 
Paulo (ABr).

Enel investirá US$ 900 milhões na Eletropaulo
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A “greve” dos 
caminhoneiros e a lógica 
do quanto pior melhor

No campo semântico 

encontra-se, em 

esforço, “greve dos 

caminhoneiros”, 

“paralisação dos 

caminhoneiros”, “crise 

de desabastecimento”, 

“lockout do setor 

empresarial”

Independente da semântica, 
a situação que a sociedade 
brasileira vivencia é assaz 

grave. Estruturalmente, somos 
“rododependentes”, depen-
demos do modal rodoviário 
em detrimento das ferrovias 
e hidrovias. Em termos de 
conjuntura política, cabe, sem 
titubear, questionar a quem 
interessa a lógica do quanto 
pior melhor. A quem interes-
sa? Sabidamente, o Governo 
Temer é fraco, impopular, 
com uma equipe aquém do se 
esperaria tanto no campo da 
comunicação institucional ou 
da prática política. 

As denúncias da Procurado-
ria Geral da República fi zeram 
com que Temer gastasse seu 
pouco capital político para não 
ser investigado e, possivelmen-
te, afastado da Presidência. 
Com isso, sua visão, obnubila-
da, não teve a visada necessária 
a compreensão da gravidade 
da crise que se avizinhava 
tendo como ponto fulcral os 
caminhoneiros. As condições 
laborais e nas estradas brasi-
leiras são, sem dúvida, cruéis 
aos caminhoneiros. 

Mas, nem de longe são, de 
todos os trabalhadores, os 
mais precários ou explorados. 
Com isso, pode-se, peremp-
toriamente, afi rmar que uma 
paralisação ou uma greve seria 
justa e legal, mas o que vemos 
já passou da legitimidade e dos 
interesses de trabalhadores. 
Não bastasse as claras digi-
tais da classe patronal num 
lockout, veio à tona que, no 
momento, os interesses estão, 
entre outros, na demissão de 
Pedro Parente da Petrobrás 
(com anúncio de greve dos 
petroleiros, cujo sindicado 
tem ligações conhecidas com 
partido político), a mudança 
dos critérios do preço dos 
combustíveis e, pasmem, a 
retomada do “Fora Temer”.

Assim, novamente, a quem 
interessa com pouco mais de 

quatro meses para as eleições, 
retirar Temer do poder? Temer 
é fraco, ruim, isso é fato públi-
co; mas, nem de longe, pode 
ser comparado, por exemplo, 
ao Governo Dilma, muito, 
muitíssimo pior. Sem pudores 
em ter se transformado numa 
“fábrica de narrativas” e não 
mais num partido político, pe-
tistas, agora, chegam a afi rmar 
que a gasolina e diesel estão 
mais caros com Temer do que 
eram com Dilma. 

Querem apagar, como re-
gimes autoritários, a recente 
realidade de incapacidade de 
gestão, populismo e corrupção 
que arrebentou a Petrobrás na 
era “lulopetista”. Há muito, 
alhures, já se afi rmou que o 
brasileiro não gosta de capi-
talismo, gosta de um Estado 
hipertrofi ado e benevolente 
com uns à custa de todos. Não 
nos enganemos, pois! Derrubar 
Temer e apostar na lógica do 
quanto pior melhor não está no 
horizonte dos democratas, dos 
liberais, da esquerda democrá-
tica, dos sociais-democratas. 
Não. 

O quanto pior melhor está 
mais próximo das posturas 
autocráticas, à esquerda e à 
direita. E, nesse caso, pode-
-se imaginar uma ferradura 
em que os extremos estão 
nas pontas mais próximos 
do que distantes, numa visão 
anacrônica, num Estado in-
tervencionista, no discurso da 
ordem, da força, da hierarquia. 
A quem, caro leitor, interessa 
essa situação: Petrobrás der-
retendo na bolsa de valores, os 
agentes do mercado elevando 
os riscos políticos no Brasil, a 
melhoria da economia que era 
lenta já está perdida neste ano, 
alimentos estragados, milhões 
animais mortos, preços de 
produtos exorbitantes? 

Os caminhoneiros autô-
nomos, certamente, tinham 
demandas, mas foram instru-
mentalizados por interesses 
bem distantes dos seus. Há 
um desencontro da história, da 
realidade, com a consciências 
social de indivíduos e grupos. 

Perdemos, todos, sempre, 
pois o custo chegará.

(*) - Cientista Político e professor 
da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. É Bacharel e Licenciado 
em Ciências Sociais, Mestre e Doutor 

em Sociologia, pela Unesp/FCLAr.

Rodrigo Augusto Prando (*)

Ministro da Fazenda 
defende reforma da 
Previdência

O ministro da Fazenda, Eduardo 
Guardia, disse ontem (5) que não 
existe solução consistente para a crise 
fi scal sem a reforma da Previdência. 
Ele participou do seminário Diálogo 
Público - Financiamento de Estados 
e Municípios: desafi os para um novo 
pacto federativo, organizado pelo 
Tribunal de Contas da União (TCU). 
“Essa intensa crise, com retração da 
economia por dois anos seguidos, 
tem na sua raiz não um problema 
externo, mas o grave desequilíbrio 
fi scal”, afi rmou.

Segundo o ministro, é preciso 
enfrentar o problema fi scal, com 
crescimento das despesas primárias 
ao longo dos últimos 15 anos e parti-
cularmente os gastos previdenciários. 
“Esse problema vai se agravar ao 
longo do tempo”, disse, sobre as 
despesas com a Previdência. Guardia 
acrescentou que, sem a reforma da 
Previdência, será preciso aumentar 
a carga tributária, já alta, de forma 
contínua, no futuro. Para o ministro, 
será possível pensar na reforma tribu-
tária após a reforma da Previdência.

“Sem a reforma da Previdência, 
não há discussão consistente sobre 
reforma tributária porque o gasto 
continuará crescente”, disse Guardia.

Ele acrescentou que a reforma 
da Previdência, o teto dos gastos 
públicos e outras medidas de ajuste 
levarão à redução das despesas ao 
longo do tempo. Destacou ainda 
que as 27 legislações diferentes dos 
estados sobre o ICMS aumentam os 
custos e a inefi ciência para o setor 
privado. “São 27 legislações, às vezes 
confl itantes e levando a uma situação 
de guerra fi scal”, disse (ABr).

Os ministros da Educação 
do país desde 1979 tiveram 
um curto período de ges-
tão, alcançando em média 
somente dois anos, devido à 
instabilidade provocada por 
crises políticas e econômicas. 
A conclusão é do jornalista 
Antônio Gois, autor do livro 
‘Quatro décadas de gestão 
educacional no Brasil’. Se-
gundo o autor, os “tempos 
conturbados” acabam por dei-
xar a cada ministro um curto 
período de gestão, em uma 
média de cerca de dois anos.

“Afi nal, o país atravessou 
nessas quase quatro décadas 
períodos de graves crises 
econômicas e de instabilidade 
política, como o impeach-
ment de dois presidentes da 
República”, enfatiza Gois. A 
publicação faz uma análise da 
evolução das políticas públi-
cas de educação a partir dos 
depoimentos de 13 ex-minis-
tros e uma ex-presidente do 
Inep. As entrevistas abrangem 
desde o período anterior à 
redemocratização do país, 
durante o governo do gene-
ral João Batista Figueiredo 
(1979-1985), até o governo da 

Ex-ministro da Educação e atual senador, Cristovam Buarque, 

foi um dos entrevistados.

“Se nós vivemos uma 
infl ação baixa, juros 
baixos, por que os 

combustíveis têm que ter essa 
escalada de alta quase todos os 
dias? Outro item muito caro e 
essencial aos brasileiros é o gás 
de cozinha, que tem recebido 
aumento bem expressivos e 
também está pesando muito 
no bolso dos consumidores”, 
cobrou o senador Valdir Raupp 
(MDB-RO).

Raupp disse ainda que a po-
pulação brasileira não aguenta 
mais arcar com valores tão 
elevados para abastecer seus 
veículos. “Quero pedir ao go-
verno federal para que haja 
um cronograma de redução 
dos preços [de todos os com-
bustíveis] para chegarmos no 
nível aceitável à população 
brasileira”, disse. 

Outros emedebistas como 
Fernando Bezerra Coelho 
(PE) e Eduardo Braga (AM), 
também engrossaram o coro 
de preocupação com o preço 
dos combustíveis. Braga lem-
brou que 45% a 50% da carga 
tributária sobre os derivados 
de petróleo tem uma parcela 
de imposto estadual. O sena-

Comissão de Assuntos Econômicos do Senado quer solução sobre combustíveis.

Ao participar ontem (5) do 
Comitê de Normas da Organiza-
ção Internacional do Trabalho 
(OIT), em Genebra, o ministro 
do Trabalho, Helton Yomura, 
defendeu as mudanças pro-
postas pelo governo na reforma 
trabalhista. Destacou que o 
Brasil ratifi cou 97 convenções 
da OIT, das quais 80 estão em 
vigor. “Nosso empenho no 
contexto dos mecanismos de 
controle da OIT é exemplar”, 
disse o ministro, que participa 
de um debate que envolve sindi-
calistas, governos estrangeiros 
e empregadores.

Na semana passada, a OIT 
incluiu o Brasil na lista dos 24 
casos considerados como mais 
graves de suspeitas de viola-
ções de direitos trabalhistas 
pela Comissão de Normas por 
dúvidas envolvendo a reforma 
trabalhista, principalmente, as 
negociações coletivas. O foco 
das críticas está na Convenção 
98 da OIT, que tem o objetivo de 
promover negociações livres e 
irrestritas, o que está previsto 
também na legislação trabalhis-
ta em vigor desde novembro 
de 2017. Esse foi um dos pon-
tos abordados pelo ministro, 

Ministro do Trabalho, Helton Yomura.
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Campos: proposta prevê mecanismos mais efi cazes

para garantir a segurança.

A Comissão de Segurança 
Pública da Câmara aprovou 
proposta que determina como 
regra o uso de detectores de 
metais ou aparelhos de raio X 
para as revistas de visitantes em 
presídios. O texto foi aprovado 
na forma de substitutivo elabo-
rado pelo relator, deputado João 
Campos (PRB-GO), ao projeto 
do Senado, e apensados.

Segundo o texto aprovado, 
a revista manual só ocorrerá 
quando a pessoa não puder 
entrar em contato com equipa-
mentos eletrônicos por motivos 
de saúde ou quando persistir a 
suspeita de porte de produtos 
ilícitos, mesmo após a revista 
eletrônica. Caso ainda exista dú-
vida sobre a existência de algum 
objeto proibido e o visitante não 
concorde com a inspeção manu-
al, a visita ao preso poderá ser 
realizada em parlatório – espaço 
reservado para conversa sem 
contato físico.

O texto prevê ainda que, ao 
menos uma vez ao mês, a visita 

seja feita nos fi nais de semana. 
Assegura também a preferência 
de visita às gestantes, às pessoas 
com mais de 60 anos, às pessoas 
com defi ciência, aos que acom-
panham crianças de colo, aos 
portadores de doença grave, aos 
obesos e aos que, comprovada-
mente, tenham se deslocado de 
municípios distantes.

“A proposta prevê um re-
gramento claro e efetivo dos 
procedimentos de revista 
pessoal que, aliado ao uso da 
tecnologia, garantirá a utili-
zação de mecanismos mais 
eficazes de garantia efetiva 
da segurança dos estabeleci-
mentos prisionais, dos presos 
e dos servidores do sistema, 
abolindo métodos inefi cazes e 
medievais que, além de afrontar 
a Constituição, enfraquecem a 
segurança pública no Brasil”, 
disse João Campos. A proposta 
tramita em caráter conclusivo 
e segue agora para análise da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Cleia Viana/Ag.Câmara

Caminhoneiros 
autônomos poderão 
receber 5% dos gastos 
com combustível

Transportadores autônomos 
poderão passar a ter direito à 
restituição de 5% do valor pago 
em combustíveis. Isso acontecerá 
caso seja aprovado e sancionado o 
projeto apresentado pela senadora 
Rose de Freitas (Pode-ES). O 
projeto aguarda a designação de 
relator na Comissão de Serviços 
de Infraestrutura (CI). 

O caminhoneiro precisará com-
provar ser dono do veículo usado 
para o transporte de cargas, ser 
sindicalizado e estar cadastrado 
no Registro Nacional de Trans-
portadores Rodoviários de Cargas. 
Ele deverá comprovar, com nota 
fi scal, os valores pagos, e com 
documentação específi ca, a reali-
zação dos serviços de transporte. 
Essa restituição será custeada com 
os valores arrecadados pela Cide. 

Na justifi cação do projeto, a 
senadora lembra as difi culdades 
enfrentadas pelos transportadores 
autônomos para exercer sua ativi-
dade, e destaca a concorrência, que 
considera desigual, com grandes 
empresas de transporte. Diante 
disso, o projeto objetiva “amenizar 
essa situação de desigualdade, por 
meio da concessão de descontos 
nos preços dos combustíveis uti-
lizados pelos autônomos, o que os 
ajudará a reduzir seus encargos, 
e permitir-lhes maior rendimento 
e melhor qualidade de vida” (Ag.
Senado). 

Senadores cobram do governo a 
redução do preço dos combustíveis
Os senadores integrantes da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) cobraram ontem (5), do governo 
federal, uma solução para frear a alta no preço dos combustíveis, e não só do óleo diesel

dor admitiu que o assunto é 
delicado, já que os impostos 
recolhidos com petróleo fi nan-
ciam boa parte das folhas de 
pagamento dos estados.

Bezerra destacou que o 
Brasil não pode volar a ter a 
política de preço praticada 
nos governos Lula e Dilma, 
mas avaliou que a atual não é 
adequada. Ainda, que o Brasil 
precisa abrir o mercado que 
envolve o petróleo, mas, para 
isso, considera imprescindível 
uma política clara de preços, 

que atraia investimentos para a 
área de refi no no país. Também 
afi rmou que não chegou assinou 
o pedido de instalação de uma 
CPI para investigar a política de 
preços da Petrobras, proposta 
pela oposição, mas disse que 
após ouvir os argumentos do 
senador Eduardo Braga em 
defesa do colegiado, apoia a 
iniciativa.

A ideia é que a CPI da Pe-
trobras tenha um caráter mais 
técnico, com prazo de 30 dias 
para concluir os trabalhos, e 

se dedique exclusivamente a 
estudar a política de preços da 
estatal para propor soluções. 
Com 28 assinaturas, uma mais 
que o mínimo necessário, a 
inciativa precisa ser lida pelo 
presidente da Casa, Eunício 
Oliveira no plenário. A se-
nadora Vanessa Grazzition 
(PCdoB-AM), que recolheu 
assinaturas para a instalação 
da comissão, disse que a CPI 
é o único instrumento capaz 
de abrir a caixa-preta da Pe-
trobras (ABr).

Ministros da Educação tiveram 
média de dois anos de gestão

ex-presidente Dilma Rousseff 
(2011-2016).

Esses cenários complexos 
também marcaram, de acordo 
com o jornalista, as decisões 
dos ex-titulares da pasta da 
educação. “Foram tempos 
difíceis, mas também de avan-
ços, a começar pela transição 
democrática após o fi m de uma 
ditadura militar de 21 anos”, 
acrescenta. Além disso, esses 
gestores tiveram de enfrentar 
deficiências estruturais do 
país. O ex-ministro do primeiro 
mandato do governo Lula, o 

atual senador Cristovam Bu-
arque (PPS-DF), cuja gestão 
durou somente cerca de 12 
meses, destaca, por exemplo, 
que tentou encarar como 
prioritária a diminuição do 
analfabetismo no país.

Segundo a última Pnad, com 
dados referentes a 2016, o 
Brasil ainda tem cerca de 11,8 
milhões de analfabetos. A pes-
quisa feita pelo IBGE indica que 
7,2% das pessoas maiores de 15 
anos não sabem ler, sendo que, 
entre os negros, o percentual 
chega a 9,9% (ABr).

Em Genebra, Helton Yomura 
defende reforma trabalhista

durante a 107ª Conferência 
Internacional do Trabalho, que 
termina na próxima sexta (8).

Para o governo brasileiro, 
a discussão que deveria ser 
técnica transformou-se em 
política. O ministro demons-
trou o descontentamento com 
o que chama de “jogo político” 
a que a OIT está se sujeitando. 
Segundo ele, a análise sobre a 
reforma trabalhista e seus im-
pactos deveria ocorrer apenas 
em 2019. “[Esse tipo de posição 
política] não deveria ter lugar 
nesta organização e depõe 
contra a qualidade do sistema 
de supervisão normativa cujo 

fortalecimento sempre defen-
demos”, disse.

De acordo com o Helton Yo-
mura, houve um exame apres-
sado com a intenção de incluir 
o Brasil na chamada “lista suja” 
da OIT – uma relação de países 
que terão casos específi cos ana-
lisados pelo Comitê de Normas, 
a fi m de avaliar o cumprimento 
da Convenção 98 a partir da 
nova lei trabalhista. “O Brasil 
tem interesse em continuar o 
debate com os atores sociais 
com vistas a aprimorar sua 
legislação trabalhista e está 
preparado para isso”, disse o 
ministro (ABr).

Aprovadas regras para 
revista de visitantes 

em presídios
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QUARTA-FEIRA, 06 DE JUNHO DE 2018

JORNADA DE TRABALHO INTERMITENTE
Empresa pretende contratar funcionário com jornada na parte da manhã 
das 07:00 às 11:00Hs e na parte da tarde as 16:00 às 20:00Hs, sendo 
44hs semanais? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

INCIDE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O DESCANSO 
SEMANAL REMUNERADO SOBRE HORAS EXTRAS?

Esclarecemos que há incidência de INSS no DSR sobre as horas extras, 
pois se trata de remuneração.

REDUZIR A QUOTA DE MENOR APRENDIZ
Qual a possibilidade de se reduzir a quota de menor aprendiz e/ou 
PCDs na empresa por meio do Acordo Coletivo de Trabalho? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR PROFISSIONAL AUTÔNOMO
Qual a periodicidade que a empresa pode contratar profissional 
autônomo através de RPA, considerando as regras do E-Social, após o 
prazo de 180 dias? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

NO CÁLCULO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO FUN-
CIONÁRIO QUE TRABALHA DAS 23:00 ÀS 07:00HRS, DEVE SER 
DESCONTADO O HORÁRIO DE REFEIÇÃO, DEVE SER TAMBÉM PAGO 
COMO ADICIONAL NOTURNO?

Esclarecemos, conforme art.71, §2º da CLT, que os intervalos de des-
canso não serão computados na duração do trabalho, desta forma, não 
há que se falar em adicional noturno neste período.

RESCISÃO DE APOSENTADO POR INVALIDEZ
Empresa pode fazer a rescisão de funcionário aposentado por invalidez, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

Edital de Citação: Prazo 30 dias Proc.nº 0000198-38.2015.8.26.0543. expedido nos autos da Ação da
Indenizatória por Dano Material. A Dra. Patrícia Cotrim Valério, Juíza de Direito da 1ª VC do Foro de
Santa Isabel - SP, na forma da lei. Faz saber a Max Deivid Lima Dos Santos inscrito no CPF Nº
129.156.417-90, réu ausente, incerto, que Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A move
contra sí, por conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que ocorreu em
dia Ocorre que no dia 23/08/2013, por volta das 20h30min, o Requerido estava trafegando pela
Rodovia Presidente Dutra, com o veículo marca Ford/Cargo, tipo caminhão, cor branca, ano 2006,
placa MTW-9009, Renavam 0088623837, Chassi 9BFYCEJX86BB73192, quando na altura do
quilômetro 223,2, sentido norte, segundo o Boletim de Ocorrência e relatório da Concessionária, o
condutor perdeu o controle do veículo, devido a um problema no sistema de freio, vindo a colidir
contra as defensas metálicas, causando engavetamento e danificando o patrimônio publico sob
concessão da rodovia. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência
8305513 (doc. 04),, descrevendo as circunstâncias do mesmo. O referido acidente gerou diversos
prejuízos ao patrimônio público administrado pela Requerente, sendo necessária a mobilização
regional de empregados, bem como a instalação de novo material em substituição ao danificado. A
Requerente também alocou pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para a realização da
obra e resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que
realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na
data da ocorrência, a quantia de R$ 3.674,83 (Três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e
três centavos), conforme demonstrativo anexo (doc. 05). Estando em termos, expede-se o presente
edital para CITAÇÃO do réu, para, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Santa Isabel, aos 25 de abril de 2018.              (05 e 06)

Edital de Citação: Prazo 30 dias, Proc Nº 0014106-64.2010.8.26.0309. Expedido nos autos da Ação da
Indenizatória por dano material. A Dra. Daniela Martins Filippini, Juíza de Direito da 3ª VC do Foro da
Comarca de Jundiaí-SP, na forma da lei.Faz saber a, Dario Cesar de Assis inscrito no RG
Nº195.240,71, réu ausente incerto, que Concessionária do Sistema Anhanguera Bandeirantes S.A
Autoban move contra sí, por conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que
ocorreu em dia 14 de fevereiro de 2009, por volta das 23h20min, o Requerido estava trafegando com o
veiculo marca Fiat, modelo Siena Fire, cor cinza, ano 2007, placa EBA-1511, de sua propriedade,
quando, na altura do quilôme tro 69 + 800 metros, sentido Norte da Rodovia SP-348, perdeu o controle
do refe rido veículo, vindo em seguida atingir e danificar patrimônio público sob concessão da
Requerente. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência 00106432
(doc. 04), descrevendo as circunstâncias do mesmo. O refe rido acidente gerou diversos prejuízos ao
patrimônio público administrado pela Requerente, sendo necessária a mobilização regional de
empregados, bem como a instalação de novo material em substituição ao danificado. A Requerente
também alocou pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para a realização da obra e
resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam
os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da
ocorrência, a quantia de R$ 8.591,36 (oito mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos),
conforme demonstrativo anexo (doc. 05). Estando em termos, expede-se o presente edital para citação do
réu, para, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.               (05 e 06)

Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0018448-77.2017.8.26.0405.  O Dr. Paulo Campos Filho, Juíza de
Direito da 4º VC do Foro de Osasco – S/P, Faz Saber a Adriana Carlos de Campos  RG Nº
331425579, CPF/MF Nº 263.589.768-93, que União Social Camiliana, alegando em síntese: foi
deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 7.407,78, que deverá
ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer
impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. São
Paulo, 13 de Abril de 2018.                                                                                                             (05 e 06)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0043857-33.2009.8.26.0309 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª VC, do Foro de Jundiaí, Estado de SP, Dr(a). Marcio Estevan Fernandes, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) Alberto Teixeira Filho, CPF 283.251.128-75, R Barao de Paranapiacaba, 216,
Encruzilhada, CEP 11050-251, Santos - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário
por parte de Concessionaria do Sistema Anhanguera Bandeirantes S A Autoban, alegando em síntese:
por conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente ocorrido no dia 12 de Maio
de 2007, por volta das 02h20min, o segundo Requerido, Sr. Silas Elias Pereira, estava trafegando com
o veiculo marca Mercedes Benz, modelo LS 1630, cor branca, ano 1994, placa BXF-1747, de
propriedade do primeiro Requerido, Sr. Alberto Teixeira Filho, quando, na altura do quilômetro 82 +
700 metros, sentido Sul da Rodovia SP-348, perdeu o controle do referido veículo, vindo em seguida
atingir e danificar patrimônio público sob concessão da Requerente. Mediante o acidente ocorrido foi
lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência n.º 1344414 (doc. 04), descrevendo as circunstâncias do
mesmo. O referido acidente gerou diversos prejuízos ao patrimônio público administrado pela
Requerente, sendo necessária a mobilização regional de empregados, bem como a instalação de novo
material em substituição ao danificado. A Requerente também alocou pessoal capacitado e
equipamentos indispensáveis para a realização da obra e resguardo da segurança daqueles que
trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para
realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 7.261,12.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Jundiaí, aos 27 de março de 2018.                 (05 e 06)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001019-59.2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª VC, do Foro Regional III- Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Lidia Regina Rodrigues
Monteiro Cabrini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Lucimara Cristina Vidal Braga, Brasileiro, RG
33250629-0, CPF 324.534.948-30, Rua Serra de Botucatu, 2627, apto. 24 C, Chacara California, CEP
03417-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social
Camiliana, objetivando o recebimento da quantia de R$ 11.018,16 referente a contrato de prestação de
serviços educacionais firmado entre as partes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 12 de janeiro de 2018.                                                                           (05 e 06)

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 1001133-37.2017.8.26.0011. O Dr. Théo Assuar Gragnano, Juiz
de direito da 3ª VC do Foro Regional de Pinheiros/SP. Faz Saber a Thiago Queiroz Borjanhe, RG Nº
44.453.366-7, CPF Nº 347.585.458-98, que lhes foi proposta ação Monitória requerida por Instituição
Educacional Prof. Pasquale Cascino, objetivando o recebimento da quantia de R$ 8.632,42, referente
contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. Considerando que o
requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio do presente edital Citada para os
termos e atos da ação proposta ficando Advertida de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia
reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 08 de Maio de 2018.                                                            (05 e 06)

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1001383-45.2015.8.26.0624 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro de Tatuí, Estado de SP, Dr(a). Fernando José Alguz Da Silveira, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) Osmar de Moraes Rosa, Brasileiro, Divorciado, Comerciante, RG 12804925,
CPF 021.258.088-46, Avenida Pascoal Spaluto, 157, Centro, CEP 18290-000, Buri - SP, Valter
Aparecido Moraes Rosa, CPF 063.852.188-21, rua Uirapuru, 80, cj. São João, CEP 18290000, Buri -
SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Rodovias Integradas do
Oeste S.a. - Sp Vias, alegando em síntese: que em virtude carga mal acondicionada e rompimento e
queda na rodovia, em veiculo conduzido pelo 2º requerido, no dia 19/06/2012, houveram danos no
patrimônio da concessio naria, que precisou realizar reparos na pista, deslocando funcionários e
equipamen tos. As tentativas de realizar acordo com o requerido foram infrutíferas e há
responsabilidade solidária por parte do proprietário do veiculo. Encontrando-se os réus em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Tatuí, aos 23/04/2018.                                            (05 e 06)

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1003003-29.2014.8.26.0624 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro de Tatuí, Estado de SP, Dr(a). Fernando José Alguz da Silveira, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) Benedito Osvaldo Ferreira, Brasileiro, RG 21.300.593-1, CPF 107.778.028-13,
Rua Antonio Carlos Monteiro Nogueira, 34, Montanhao, CEP 09791-773, São Bernardo do Campo -
SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Rodovias Integradas do
Oeste S/A Spvias, alegando em síntese: que detém a concessão da rodovia e que o requerido dirigindo
de maneira imprudente causou acidente que danificou o patrimônio da concessionária, gerando
prejuízos, devidamente comprovados nos autos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta
cidade de Tatuí, aos 07 de maio de 2018.                                                                                       (05 e 06)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1004482-46.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Silva e Souza,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Fabiana Bossolani Agostini RG Nº 33.751.592-X, CPF/MF Nº
301.958.168-03 que União Social Camiliana lhe ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 6.636,47,
referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi
cumprido. Estando a Ré em lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou embargue a ação, ficando advertida de que será
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de março de 2018.                            (05 e 06)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1098615-43.2016.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a)de
Direito da 27ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Bruna Acosta Alvarez, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a Damaris Nascimento Barbosa, RG Nº 45916367-X,CPF Nº 401.982.038-45 que lhes
foi proposta ação Monitória requerida por União Social Camiliana, objetivando o recebimento da
quantia de R$ 13.529,52, referente contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as
partes. Considerando que o requerente, encontram-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio do
presente edital Citada para os termos e atos da ação proposta. Ficando Advertidos de que terão o
prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 13 de abril de 2018.                                                                                               (05 e 06)

Filoo Licenciamento de Software S.A.
CNPJ/MF nº 13.509.469/0001-00 - NIRE 35.3.004.4760-3

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Companhia, para a AGOE que será realizada no dia
06/07/2018, às 10h, em 1ª convocação (“AGOE”). Tal assembleia será realizada na sede
da Companhia, na Avenida Pedroso de Morais, 1.619, conjunto 513, Alto de Pinheiros,
São Paulo, SP, contando com a seguinte ordem do dia: (I) em AGO, deliberar acerca das
contas dos administradores, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia
relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/2016 e 31/12/2017; e (II) em AGE, deli-
berar sobre o aumento do capital social da Companhia em R$ 640.000,00, com a conse-
quente emissão de 1.372 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e a conse-
quente consolidação do estatuto social alterado, se aprovada a matéria. Ficam os Acionis-
tas cientificados de que os documentos referentes às deliberações sobre as matérias da
AGO estão disponíveis na sede da Companhia. Ficam os Acionistas cientificados de que
possuem 30 dias para manifestação do exercício do direito de preferência para subscre-
ver as ações a serem emitidas em decorrência do aumento de capital social a ser delibe-
rado em AGE. São Paulo/SP, 06/06/2018. Marcello Perego Ursini (Diretor).     (06, 07 e 08)

MTGG Participações e Empreendimentos S/A
CNPJ Nº 26.004.848/0001-82 - NIRE Nº 35.300.502.981

Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 14 de Julho de 2017
I - Data, Hora e Local: Aos 14/07/2017, às 10 hs, na sede social da Companhia situada
na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748, conjunto 201, sala 01, no bairro Cidade
Monções, São Paulo/SP, CEP 04571-000. II - Presença: Acionistas representando a
totalidade do capital social da Companhia. III - Mesa: Presidente: Marcello Guimarães
Machado Freire, Secretário: Eduardo Guimarães Machado Freire. IV - Convocação: Dis-
pensada a publicação da convocação decorrente da presença dos acionistas represen-
tarem a totalidade do capital social votante, nos termos do § 4º do Artigo 124 da Lei
6.404/76. V - Assuntos Tratados: Deliberar sobre (i) aprovação da 1ª emissão, pela Com-
panhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária,
em série única, para distribuição privada; (ii) autorização à Diretoria da Companhia para
(ii.1) negociar todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis à Emissão;
bem como para (ii.2) praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários
à efetivação da emissão. VI - Deliberações: O Presidente, Sr. Marcello Guimarães Ma-
chado Freire, assumiu a direção dos trabalhos e convidou a mim Eduardo Guimarães
Machado Freire para secretariar esta reunião e lavrar a presente ata da assembleia
geral, discutindo sobre a proposta de: (i) em atendimento ao disposto no artigo 59 da Lei
nº 6.404/76, fica aprovada a 1ª emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pri-
vada, de acordo com os termos e condições estabelecidos no Instrumento Particular
de Escritura da 1ª Emissão Privada de Debêntures Simples, não Conversíveis em
Ações, da Espécie Quirografária, de Emisão da MTGG Empreendimentos e Partici-
pações S.A. (“Escritura”), destinada à ampliação de áreas de plantio, custeio de equipa-
mentos e serviços e capital de giro para suas atividades, cujas principais característi-

Número da Emissão. As Debêntures representam a 1ª emissão de debên-
Valor da Emissão. O valor total da emissão é de até R$

Quantidade. Valor Nominal Uni-
tário. Conversibili-
dade. Espécie. As
Debêntures serão simples, da espécie quirografária, sem garantias. · Prazo e Data de
Vencimento. O prazo das Debêntures será de até 15 anos, contados da Data de Emis-

Pagamento do Valor Nominal Unitário. O Valor Nominal Unitário das Debêntures
será pago anualmente, a partir do final do 120º mês, inclusive, contado da Data de

Remuneração. Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das
Debêntures incidirão juros remuneratórios de até IPCA + 9% ou seu equivalente em CDI.

Periodicidade do pagamento da Remuneração das Debêntures. A Remuneração das
Debêntures será paga anualmente, a partir do final do 120º mês, inclusive, contado da
Data de Emissão ou, conforme o caso, por ocasião de Vencimento Antecipado, e/ou a
partir de um evento de liquidez conforme definido na Escritura. · Colocação. Privada. (ii)
autorizar a Diretoria da Companhia para (ii.1) negociar todos os termos e condições que
venham a ser aplicáveis à Emissão; e (ii.2) praticar todos os atos e assinar todos os
documentos necessários à efetivação da emissão. Após discussão, e analise dos conse-
lheiros sugeridos, todas as matérias e deliberações foram aprovadas unanimemente pelos
acionistas, nomeando os conselheiros e presidente de acordo com as propostas
sugeridas. Lavratura e Leitura da Ata: Oferecida à palavra a quem dela quisesse fazer
uso. Ninguém se manifestando, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura
desta ata. Reaberta a sessão, foi à ata lida, achada conforme, aprovada e assinada por
todos os presentes. Presidente da Assembleia - Sr. Marcello Guimarães Machado Freire,
Secretário da Assembleia - Sr. Eduardo Guimarães Machado Freire; Acionistas: Marcello
Guimarães Machado Freire e Eduardo Guimarães Machado Freire. Marcello Guimarães
Machado Freire - Presidente, Eduardo Guimarães Machado Freire - Secretário. JUCESP
nº 221.282/18-0 em 09.05.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Pado S/A Industrial, Comercial e Importadora
CNPJ/MF: 61.144.150/0001-63 - NIRE: 35.300.063.422

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 02/02/2018
Data, Horário e Local: Aos 02/02/18, às 18hs, na sede da Companhia, na Avenida Alcântara Machado, nº 906 e
910, Mooca, São Paulo/SP. Composição da Mesa: Andrea Nora Felicitas Gardemann - Presidente e José de Souza
Júnior - Secretário. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação face à presença da
totalidade dos acionistas da Companhia. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a ratificação da renúncia do membro do
Conselho de Administração; e (ii) eleição do novo membro do Conselho de Administração da Companhia. Delibera-
ções: Após analisadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, foi deliberado, por unanimidade de votos,
sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue abaixo: (i) Os acionistas ratificaram a renúncia do Sr. José Maria
Berrocal Lopez, espanhol, casado, RG nº W506192E, CGPI/DIREX/DPF/PR e CPF/MF nº 936.721.528-20, residente
e domiciliado em Londrina/PR, para o cargo de membro do Conselho de Administração, pelo que os acionistas apresen-
tam seus agradecimentos pelos trabalhos prestados. (ii) Ato contínuo, tendo em vista o aprovado no item (i) acima, os
acionistas elegeram o Sra. Juliana Galvão Coser, brasileira, solteira, RG n.º 7733294-4 SSP PR e CPF/MF n.º
006.185.929-03, com endereço em Londrina/PR, para o cargo de membro do Conselho de Administração, em substitui-
ção ao renunciante Sr. José Maria Berrocal Lopez, espanhol, casado, RG nº W506192E, CGPI/DIREX/DPF/PR e
CPF/MF nº 936.721.528-20, residente e domiciliado em Londrina/PR, para o cargo de membro do Conselho de Admi-
nistração (iii) Diante das deliberações dos itens (i) e (ii) acima, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser
composto pelo Sr. Alfons Gardemann, brasileiro, divorciado, empresário, RG nº 945.704-6 SSP/PR, CPF/MF nº
349.968.269-91, domiciliado em São Paulo/SP; pela Sra. Andréa Nora Felicitas Gardemann, brasileira, divorciada,
administradora, RG nº 25.760.832-1 SSP/SP e CPF/MF n° 259.426.688-41, domiciliada em São Paulo/SP; e pelo Sra.
Juliana Galvão Coser, brasileira, solteira, RG n.º 7733294-4 SSP PR e CPF/MF n.º 006.185.929-03, com endereço
em Londrina/PR; todos com mandato vigente até a AGO de 2019. (iv) Autorizaram a Administração da Companhia a
tomar todas as medidas necessárias à consecução das deliberações aprovadas nesta assembleia. Declaração: O Con-
selheiro eleito declara, para os devidos fins, nos termos do disposto no artigo 147, §1º, da Lei Federal nº 6.404/76,
que não está incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividade mercantil. Encerramento: Nada mais, a
ata foi lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 02/02/18. Andrea Nora Felicitas
Gardemann - Presidente; José de Souza Júnior - Secretário. Acionistas presentes: Village Participações e Even-
tos Ltda., representada por Andréa Nora Felicitas Gardemann; e Engenho, Administração, Empreendimentos,
Tecnologia e Participações Ltda., representada por Andréa Nora Felicitas Gardemann. Membro do Conselho de Adminis-
tração eleito: Juliana Galvão Coser. JUCESP nº 245.436/18-2 em 22/05/18. Flavia R Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Pado S/A Industrial, Comercial e Importadora
CNPJ/MF: 61.144.150/0001-63 - NIRE: 35.300.063.422

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 24/04/18
Hora e Local: às 10h na sede Social, Avenida Alcântara Machado, 906 e 910, São Paulo-SP. Quorum: presentes os
acionistas representando a totalidade do Capital Social. Aviso aos Acionistas: Artigo 133 da Lei 6.404/76 publicados
no DOESP e no Jornal Empresas & Negócios, no dia 25/04/18. Convocação: Dispensada a convocação prévia pela
imprensa, pelo comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social. Composição da Mesa:
Presidente - Andréa Nora Felicitas Gardemann; Secretário - José de Souza Junior. Deliberações: I-Aprovado
por unanimidade o Relatório da Diretoria, bem como o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referen-
tes ao exercício social encerrado em 31/12/17, publicados no DOESP e no Jornal Empresas & Negócios em 25/04/
18. II-Aprovaram a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia sem designação específica:
Sr. Alfons Gardemann, brasileiro, divorciado, empresário, RG nº. 945.704-6 SSP/PR  e CPF/MF nº. 349.968.269-91;
Sra. Juliana Galvão Coser, brasileira, solteira, RG n.º 7733294-4 SSP PR e CPF/MF n.º 006.185.929-03, da Sra.
Andréa Nora Felicitas Gardemann, brasileira, divorciada, administradora, RG nº. 25.760.832-1 SSP/SP e CPF/MF
nº. 259.426.688-41, todos domiciliados nesta capital, com mandato vigente até a AGO de 2021. Encerramento:
Nada mais, foi lavrada a presente ata em forma sumária, que lida e achada conforme foi assinada. Acionistas:
Village Participações e Eventos S.A.-pp Andréa Nora Felicitas Gardemann; Engenho Administração, Empre-
endimentos, Tecnologia e Participações S.A.-pp Andréa Nora Felicitas Gardemann. A presente ata con-
fere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 24/04/18.Andréa Nora Felicitas Gardemann-Presidente;
José de Souza Junior-Secretário. JUCESP nº 245.437/18-6 em 22/05/18. Flavia R Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Missionarios do Verbo Divino 
CNPJ:17.447.779/0001-90

COMUNICADO
Informamos que nossas DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS dos exercícios fi ndos em 31 de 
dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016 estão 
publicadas no endereço eletrônico 
http://www.verbodivino.org.br/, em cumprimento à 
exigência contida no parágrafo único do artigo 41 da 
Lei 12.101, de 27/11/2009. 

João Batista de Oliveira
Presidente

Associação Propagadora Soverdi
CNPJ:57.006.116/0001-55

COMUNICADO
Informamos que nossas DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro 
de 2017 e 31 de dezembro de 2016 estão publicadas 
no endereço eletrônico http://www.verbodivino.org.
br/, em cumprimento à exigência contida no parágrafo 
único do artigo 41 da Lei 12.101, de 27/11/2009. 

João Batista de Oliveira
Presidente

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0097879-96.2003.8.26.0100 (USUC 610) O(A) Doutor(a) Paulo César 
Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da 
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) 
Herdeiros de Manfredi Abílio Brandi e Ottilia Palmieri Brandi, a saber: Dina Brandi Bianchi, Silvano 
Bianchi, Marina Brandi Gravina, Pedro Bento José Gravina; José Gaiba, Angelina Gaiba,  Nerina Gaiba 
Coelho, Herdeiros de Eduardo Camiz da Fonseca, a saber: Eduardo Camiz da Fonseca Jíunior, por si 
e como inventariante do Espólio de Marta Andraus Camiz de Fonseca, Paulo Camiz de Fonseca; 
Herdeiros de José Cunto Leone, a saber: Elza Baumann do Nascimento Leone, Denize Leone, Nair 
Leone de Almeida, Fausto Alves de Almeida, Espólio de Natale Mastrofrancisco, na pessoa do 
inventariante Carlos Mastrofrancisco; réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que João da Penha Piovan 
e Josefina Guariza Piovan, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre 
o imóvel localizado na Rua Jean Chalgrin, nº 109 - Parque Bristol - 22º Subdistrito Saúde - São Paulo 
- SP, com área de 121,43 m², contribuinte nº 157.035.0020-5 (em área maior), alegando posse mansa 
e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

2ª VC – Reg. Ipiranga. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005684-
80.2017.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Caren Cristina Fernandes De Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
MUNIR ELIAS OBEID, Brasileiro, Casado, EMPRESARIO(A), RG 50.358.511-7, CPF 041.636.958-85, 
Rua Marcos Fernandes, 1042, Jardim da Saude, CEP 04149-120, São Paulo - SP que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Lanchonete Bica Ltda Me, CNPJ - 
47.424.270/0001-9. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, 
IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 20 dias contados da primeira publicação, 
pague a quantia de R$ 68.375,85 (atualizada até outubro/2017), devidamente atualizada, sob pena de 
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo 
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de abril de 2018. 

6ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0006819-98.2010.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) terceira interessada NATALIE MACHADO KARDOS, CPF 220.127.898-97, 
que nos autos da ação de Procedimento Comum, requerida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 
PLANALTO DO MORUMBY, em face de Ladislau Francisc Kardos e Outra, procedeu-se a 
penhora dos imóveis: Apto. nº 11, localizado no 1º andar ou 5º pavimento, sob matrícula nº 
106.925; BOX nº 10, localizado no 1º subsolo, sob matrícula nº 106.926 e BOX nº 18, localizado 
no 2º subsolo, sob matrícula nº 106.927, todos do localizados no Edifício Planalto do Morumby, 
situado na Av. Ampliação, nº 989, Santo Amaro, nesta Capital e registrados no 11º CRI da 
Capital. Estando a terceira interessada em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por 
EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente impugnação (Art.525 do 
CPC/2015). Não apresentada resposta, prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

A taxa de 30,3, registrada em 2016, corresponde a 62.517 
homicídios naquele ano, 30 vezes o observado na Europa 
naquele mesmo ano, e revela a premência de ações efetivas 

por parte das autoridades públicas para reverter o aumento da 
violência. É o que aponta o Atlas da Violência 2018, produzido pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado ontem (5).

Apenas entre 2006 e 2016, 553 mil pessoas perderam suas 
vidas devido à violência intencional no Brasil. Entre 1980 e 2016, 
cerca de 910 mil pessoas foram mortas pelo uso de armas de 
fogo no país. Uma verdadeira corrida armamentista que vinha 
acontecendo desde meados dos anos 1980 só foi interrompida 
em 2003, com a sanção do Estatuto do Desarmamento. Em 2003, 
o índice de mortes por armas de fogo era de 71,1%, o mesmo 
registrado em 2016.

A evolução das taxas de homicídios foi bastante heterogênea 
entre as Unidades da Federação entre 2006 e 2016, variando 
desde uma redução de 46,7% em São Paulo a um aumento de 
256,9% no Rio Grande do Norte. Sete unidades federativas do 
Norte e Nordeste têm as maiores taxas de homicídios por 100 
mil habitantes: Sergipe (64,7), Alagoas (54,2), Rio Grande do 
Norte (53,4), Pará (50,8), Amapá (48,7), Pernambuco (47,3) e 
Bahia (46,9). Entre os 10 estados onde a violência letal cresceu 
no período analisado, estão o Rio Grande do Sul e nove perten-
centes às regiões Norte e Nordeste.

No Rio de Janeiro, as taxas diminuíam desde 2003, mas em 2012 
esse movimento se reverteu e, em 2016, houve forte crescimento 
dos índices. São Paulo mantém uma trajetória consistente de 
redução das taxas de homicídio desde 2000. Alguns fatores que 

Brasil ultrapassa pela primeira vez a marca 
de 30 homicídios por 100 mil habitantes

O Brasil atingiu, pela primeira vez em sua história, o patamar de 30 homicídios por 100 mil habitantes

podem explicar esse desempenho são as políticas de controle 
responsável das armas de fogo, melhorias no sistema de infor-
mações criminais e na organização policial e a hipótese de pax 
monopolista do PCC.

Os homicídios respondem por 56,5% dos óbitos de homens 
entre 15 a 19 anos no Brasil. Em 2016, 33.590 jovens foram 
assassinados – aumento de 7,4% em relação a 2015 –, sendo 
94,6% do sexo masculino. Houve crescimento na quantidade de 
jovens assassinados em 20 Unidades da Federação no ano de 
2016, com destaque para Acre (aumento de 84,8%) e Amapá 

(41,2%), seguidos por Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, Rio Grande 
do Norte e Roraima. 

A desigualdade de raça/cor nas mortes violentas acentuou-se 
no período analisado. De todas as pessoas assassinadas no Brasil 
em 2016, 71,5% eram pretas ou pardas. Naquele mesmo ano, a 
taxa de homicídios de negros foi duas vezes e meia superior à 
de não negros (40,2 contra 16,0). Contudo, em nove estados as 
taxas de homicídio de negros decresceram na década de 2006 a 
2016, entre eles São Paulo (-47,7%), Rio de Janeiro (-27,7%) e 
Espírito Santo (-23,8%).

A pesquisa observa um aumento de 6,4% nos assassinatos de 
mulheres no Brasil entre 2006 e 2016. No último ano analisado, 
ocorreram 4.645 homicídios em que a vítima era do sexo femi-
nino. A situação é mais grave em Roraima, que apresentou uma 
taxa de 10 homicídios por 100 mil mulheres. Em 20 Unidades 
da Federação, a violência letal contra mulheres negras cresceu 
no período estudado, e os piores desempenhos ocorreram em 
Goiás e no Pará.

A edição deste ano do Atlas da Violência também aborda os 
registros administrativos de estupro no Brasil. Em 2016, as po-
lícias brasileiras registraram 49.497 casos de estupro, conforme 
informações do 11º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O 
número contrasta com os 22.918 incidentes desse tipo repor-
tados no Sistema Único de Saúde. De acordo com a pesquisa, 
certamente as duas bases de informação possuem uma grande 
subnotificação.

Entre 1980 e 2016, cerca de 910 mil pessoas foram mortas pelo 

uso de armas de fogo no país.
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Especial

Ricardo Westin/Ag. Senado/Especial Cidadania

Parece que viver em sociedade no século XXI é o mesmo 
que ser constantemente bombardeado pelo barulho. Como 
se não bastasse ser a cidade ruidosa por si só, a poluição 

sonora é potencializada por comportamentos inapropriados que 
as pessoas adotam no dia a dia.

Para a fonoaudióloga Keila Knobel, o que falta a essas pessoas 
são educação e empatia:

— Como o som não respeita muro nem parede, invadimos 
o espaço alheio com facilidade. A invasão é frequente porque 
muita gente não se coloca no lugar do outro. Quando ouço o 
meu cantor favorito, digo que é “música”. Se o vizinho ouve a 
mesma música e no mesmo volume, chamo de “barulho”.

Keila é autora de um estudo que comprova essa avaliação. 
Como pós-doutoranda na Unicamp, ela entrevistou 670 alunos 
de colégios de Campinas (SP). A maioria se disse incomodada 
com os níveis de ruído na sala de aula, mas quase ninguém se 
reconheceu como fonte do barulho.

— Numa turma de 40 crianças, ouvi de 39 que a sala de aula 
era barulhenta por causa dos “outros”. A conta não fecha.

Mal invisível
Brigar por um ambiente silencioso não é capricho. É questão 

de saúde. As pessoas começam a perder a audição quando são 
expostas por períodos prolongados e repetidos a sons a partir 
de 85 decibéis (o equivalente ao ruído do liquidifi cador). A 
morte das células auditivas é lenta e irreversível.

A partir dos 60 decibéis (o mesmo que uma conversa normal), 
o som já é sufi ciente para agredir o restante do organismo e 
também prejudicar o equilíbrio emocional.

O pesquisador da UnB Armando Maroja, especializado em 
acústica ambiental, afi rma que a poluição sonora é um “mal 
invisível”:

— Você vê a cor da água poluída e se recusa a bebê-la. Diante 
do ar contaminado, você 
prende a respiração ou 
se afasta. Com o barulho, 
é diferente. Embora peri-
goso, não é encarado como 
tal. Um lugar barulhento 
difi cilmente espanta al-
guém.

O barulho, mesmo não 
sendo escandaloso, é 
interpretado pelo orga-
nismo como prenúncio de 
perigo. Para que a pessoa 
tenha energia para se 
defender, suas reservas 
de açúcar e gordura são 
liberadas.

Esgotado o estoque de 
energia, surgem cansaço, 
irritabilidade, estresse, 
ansiedade, insônia, falha 
de memória, falta de 
concentração, gripe e 
até doenças cardíacas, 
respiratórias, digestivas 
e mentais.

A falta de concentração 
pode levar a acidentes no 
trânsito. A irritabilidade 
pode desencadear desen-
tendimentos e episódios 
de violência. O barulho, 
em suma, tem o poder 
de reduzir a expectativa 
de vida.

O advogado Michel 
Rosenthal Wagner, me-
diador de conflitos ur-
banos, diz que não são 
raras as ações judiciais 

Poluição sonora prejudica a 
saúde e preocupa especialistas

O motoqueiro sai espalhando susto 
pela cidade com o escapamento 
barulhento. No ônibus, ninguém 
tem paz porque algum passageiro 
assiste, sem fone de ouvido, ao 
vídeo que veio pelo telefone. 
O colega de trabalho dá uma 
saída e não leva o celular, que 
começa a tocar incessantemente, 
constrangendo o escritório. O 
vizinho de porta aprende a tocar 
guitarra e, para ouvir melhor os 
acordes, capricha no amplifi cador

Intervenção em monumento da capital paulista conscientiza contra ruído.

Divulgação/ProAcústica

envolvendo vizinhos que se estapearam por causa de barulho.

— Ouço que até as 22h o barulho está liberado e que só é 
preciso fazer silêncio depois disso. É mito. Existem normas que 
especifi cam o ruído máximo — ele esclarece. — Também ouço 
que o Brasil é barulhento porque somos um povo feliz. Outro 
mito. Felicidade não é sinônimo de barulho. Segundo a ONU, 
os países mais felizes são os da Escandinávia, onde o silêncio 
é muito valorizado.

Aos poucos, cidades e estados vêm criando “leis do silêncio”. 
No âmbito federal, a Lei de Contravenções Penais diz que quem 
perturba o “sossego alheio” com barulho pode passar até três 
meses preso, e a Lei de Crimes Ambientais pune com até quatro 

anos de prisão quem causa “poluição de qualquer natureza”, 
inclusive a sonora, em níveis que possam prejudicar a saúde.

Remédio para dormir
Em Brasília, os moradores de um edifício da Asa Norte re-

solveram afi xar um cartaz na portaria em protesto contra a 
algazarra diária da clientela do bar ao lado. Eles escreveram: 
“Aqui residem 15 famílias que precisam de sossego e respeito”.

— Tentamos o diálogo e acionamos as autoridades. Nada re-
solveu. Estamos processando o bar — conta o servidor público 
Hugo Freitas. — O lar deveria ser um lugar reconfortante. Para 
mim, é estressante.

No mesmo prédio, a aposen-
tada Maria do Carmo Duarte 
sofre por antecipação sempre 
que a meia-noite se aproxima. 
Ela sabe que, assim que o dia 
virar, vai começar a cantoria 
de Parabéns pra Você.

— Para dormir, tomo remé-
dio. Nem sequer as minhas 
orações consigo fazer em paz.

O Congresso estuda uma 
série de projetos que baixam 
o volume do dia a dia. Entre 
eles, um limita os decibéis 
de igrejas (PL 524/2015), um 
regula as emissões sonoras de 
bares e boates (PL 5.814/2013) 
e outro proíbe fogos de artifício 
com estouro (PL 6.881/2017). 
Se receberem a aprovação da 
Câmara, irão para o Senado.

No ano passado, os senado-
res e os deputados aprovaram 

uma reforma eleitoral 
que, entre outros pontos, 
torna as campanhas mais 
silenciosas. Aqueles carros 
que percorriam as cidades 
tocando jingles de candi-
datos fi cam proibidos a 
partir deste ano. Os carros 
de som só serão tolerados 
em carreatas, passeatas e 
comícios.

Mapa do 
barulho

Os especialistas pedem 
que o Brasil se espelhe na 
Europa, onde as cidades 
grandes são obrigadas 
a elaborar um mapa do 
ruído, apontando a inten-
sidade sonora de todos 
os cantos do perímetro 
urbano.

— O mapa torna a polui-
ção sonora visível — ex-
plica Marcos Holtz, vice-
-presidente da Associação 
ProAcústica.

Com o mapa, o governo passa a saber onde o barulho está 
e, assim, pode agir no local exato — construindo ciclovias, 
restringindo a circulação de carros, exigindo que os ônibus ou 
trens sejam elétricos ou pavimentando de novo alguma rua, já 
que vias esburacadas pioram o barulho do trânsito.

O senador Cristovam Buarque (PPS-DF) diz que os brasilei-
ros em algum momento vão entender que o barulho é falta de 
respeito e ameaça à saúde:

— Não creio que a conscientização virá agora, mas temos 
que agir já. Precisamos apostar nas crianças, porque são mais 
abertas às lições de cidadania e assimilam rápido. O garoto que 
aprender na escola sobre poluição sonora vai virar um adulto 
consciente e educado.

Medida desesperada: Hugo de Freitas e vizinhos afi xaram cartaz na portaria do 
prédio implorando silêncio ao bar ao lado.
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Cristovam: é preciso conscientizar sobre o barulho 
desde a infância.
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Aumentando a produtividade de 
vendas com a Transformação 

Digital na indústria
de Bens de Consumo

A Transformação Digital 

nasce com a adoção de 

novas tecnologias. Novas 

máquinas, IoT, IA, robots 

e softwares representam 

o primeiro passo. O 

segundo é envolver seus 

colaboradores dentro da 

nova realidade. Quando 

estamos falando da 

equipe de vendas, esse 

é um ponto ainda mais 

crucial
 

Aumentar a produtivida-
de em vendas é prova-
velmente o sonho de 10 

em 10 CEOs. O crescimento 
em vendas é o termômetro do 
sucesso de uma organização, 
é um tema para o qual todos 
olham e lutam pelo cresci-
mento. Já a produtividade 
é a capacidade de, com os 
mesmos recursos, melhorar os 
resultados obtidos, a margem 
da empresa e a Transformação 
Digital é um passo decisivo 
para essa conquista. 

Mas quais são os impactos 
desse novo momento para a 
área de vendas? Os primeiros 
refl exos são, certamente, os 
clientes e os vendedores. Com 
os avanços das tecnologias, 
cada um deles adquire uma 
nova postura. Os consumi-
dores de hoje são pessoas 
empoderadas, que estudam 
sobre seu produto de desejo 
na Internet e muitas vezes 
chegam até as lojas já com 
todas as informações necessá-
rias para concluir sua compra. 
Eles conhecem os produtos 
da concorrência e lutam pelos 
seus direitos. Nesse cenário, 
os vendedores precisam estar 
preparados para lidar com 
clientes bem informados e 
com pouco tempo para tomar 
decisões.

Por outro lado, as empresas 
e seus vendedores também 
possuem informações valiosas 
sobre seus clientes. Através 
de tecnologias como big data 
e redes sociais, os clientes 
estão muito mais abertos para 
receber e também ceder suas 
informações. Na busca por 
uma verdadeira experiência 
do usuário, o cliente permite 
acesso aos seus perfis nas 
redes, dados demográfi cos e 
muito mais. 

As empresas e lojas, prin-
cipalmente através do CRM, 
conseguem traçar facilmente 
o perfi l de cada indivíduo e ter 
informações como a frequência 
das compras, preferências de 
marca, etc. Os dados não são 
captados apenas no momento 
fi nal da compra. Isso prova 
que, com a Transformação 
Digital, o processo de venda 
foi fragmentado, dividindo-se 
a responsabilidade com mais 
áreas da empresa, e não ape-

nas com a equipe de vendas. 
O Marketing, a Logística, o 
Pós-Venda: tudo tem refl exos 
importantes no momento da 
venda, pois geram dados e 
insights poderosos para gerar 
uma nova venda com menos 
esforço e mais assertividade. 
Isso aumenta a produtividade 
sem necessariamente aumen-
tar os custos. 

Sempre com o apoio dos 
dados coletados, o vendedor 
consegue conhecer a fundo o 
comportamento do mercado, 
a jornada de compra do seu 
cliente e até mesmo algumas 
de suas informações pessoais 
e preferências. Cabe ao pro-
fi ssional aprender a utilizar 
esses dados para otimizar seus 
processos, aumentando suas 
vendas. 

Com o desenvolvimento tec-
nológico, teremos ainda mais 
pontos de coletas de dados 
durante a cadeia de conheci-
mento, interesse e compra do 
cliente. Com a interpretação 
correta dessas informações, as 
empresas saberão exatamente 
quando o cliente precisa rea-
lizar uma nova compra, pois 
seu perfi l já terá sido estudado 
e suas necessidades e dores 
já são conhecidas. Hoje, as 
empresas já conseguem tra-
balhar com análise preditiva 
de dados. Em pouco tempo, 
acredito que teremos núme-
ros surpreendentes e uma 
produtividade recorde para as 
equipes de vendas através da 
inteligência artifi cial, imagem 
e voice recognition. Os ganhos 
passarão facilmente da ordem 
dos bilhões. 

A Transformação Digital 
representa um ganho em pro-
dutividade sem precedentes 
para qualquer negócio. Não 
basta apenas conhecer as no-
vas técnicas e receber os novos 
dados: é preciso redesenhar 
processos e aplicar as dife-
rentes soluções e plataformas, 
integrando-os à rotina de suas 
equipes. Para isso, um bom 
caminho é consultar empre-
sas especialistas no assunto. 
A adoção das mais recentes 
tecnologias pode necessitar 
de treinamento inicial , mas 
profi ssionais com experiência 
nesse tipo de implantação po-
derão testemunhar sobre todas 
as suas vantagens. A transfor-
mação começa no digital, se 
torna real dentro da cultura 
da empresa e gera resultados 
formidáveis e sustentáveis 
quando bem aplicada.  

(*) É Chief of Sales & Marketing 
da MC1, multinacional brasileira 
especializada em inteligência de 

vendas utilizando soluções de 
mobilidade corporativa. Presente em 

mais de 21 países com um portfólio 
completo para força de vendas e 
trade marketing suporta cerca de 
50 mil usuários e é apontada pelo 

Gartner como líder na América Latina 
“Market Guide for Retail Execution 

and Monitoring Solutions for the 
Consumer Goods Industry“

(www.mc1.com.br)

Sandra Vaz (*)

News@TI
Site calcula quantidade de comidas e 
Bebidas para a sua Festa Junina

@Quem não gosta de festa junina? Entre as mais brasileiras e 
queridas festas populares, as celebrações juninas são lembradas 

principalmente por suas comidas típicas. E quando se fala de comidas 
de Festa Junina, se fala Yoki. É por isso que a marca, embaixadora da 
Festa Junina há quase 30 anos, disponibiliza online e gratuitamente a 
Calculadora Junina, que determina automaticamente a quantidade de 
salgados, doces e bebidas de acordo com o número de confi rmados de 
cada Arraiá. A Calculadora está disponível no link www.festajunina.
com.br/calculadora-para-sua-festa-junina/1-a-10/

Aplicativo de entregas realiza campanha na 
Semana do Meio Ambiente

@O Dia Mundial do Meio Ambiente foi comemorado ontem (5). 
Por meio do Decreto Federal 86.028, de 27 de maio de 1981, o 

governo brasileiro também estabeleceu que neste período em todo 
território nacional se promovesse a Semana Nacional do Meio Am-
biente que tem por fi nalidade apoiar a participação da comunidade 
nacional na preservação do patrimônio natural do País. Dentro deste 
contexto, comprometida com a sustentabilidade e preservação do 
meio ambiente, a Vaptuber, aplicativo de entrega de mercadorias 
por meio de moto ou bike lança campanha em parceria com a Se-
cretaria do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campinas. 
Com o tema “Sua entrega planta uma árvore” a campanha tem 
como objetivo chamar atenção de parceiros e clientes quanto a 
importância da conscientização ambiental. Atualmente a Vaptuber 
conta com mais 3 mil motoboys e 500 bikers cadastrados, com ca-
pacidade de atender aproximadamente 5 mil entregas por dia nos 
diversos segmentos como empresas, restaurantes e e-commerces 
(www.vaptuber.com.br).

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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A pretendente: PAULA MARTINS ESCUDEIRO, estado civil divorciada, profi ssão gerente 
de projetos, nascida em São Paulo – SP, no dia 05/10/1976, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nivaldo Martins Escudeiro e de Nilda Narciso Escudeiro. 
A pretendente: ANDREIA ISABEL DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão gerente de 
suporte, nascida em Santo André - SP, no dia 13/05/1978, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Torquato Neto da Silva e de Daria Maria da Silva.

O pretendente: DIOGO MACHADO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gerente, 
nascido em Rio Grande - RS, no dia 22/11/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Claudio Renato de Castro Silva e de Gemina Martha Machado 
Neubert. A pretendente: NATHALIA SILVA MENDES, estado civil solteira, profi ssão 
bancária, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/03/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Cardoso Mendes e de Maria Sueli Silva Mendes.

O pretendente: ERIK ARAUJO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão técnico em 
suporte senior, nascido em São Paulo – SP, no dia 23/11/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Oscar Dias da Silva e de Olivia de Araujo. 
A pretendente: LARISSA RAMOS CAMPOS, estado civil solteira, profi ssão analista de 
planejamento e conteúdo, nascida em Jacareí - SP, no dia 19/03/1990, residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Marcos Gonçalves Campos 
e de Cleonice Ramos Januário Campos.

O pretendente: EDGAR SABADIM, estado civil solteiro, profi ssão promotor de vendas, 
nascido em São Paulo – SP, no dia 25/01/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Ariovaldo Sabadim e de Vera Lucia Batista Sabadim. A preten-
dente: JÉSSICA TAIANE SOUSA NOVAIS, estado civil solteira, profi ssão atendente de 
telemarketing, nascida em Coaraci - BA, no dia 31/08/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rosivaldo Jesus Novais e de Gidalva Rosa Sousa.

O pretendente: MICHEL DELGADO KEDER, estado civil solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo – SP, no dia 28/11/1986, residente e domiciliado no Alto da Mooca, 
São Paulo - SP, fi lho de Ale Hamdau Keder e de Maria Del Carmem Inglada Delgado. A 
pretendente: CAMILA ALCÂNTARA BRANDINI, estado civil solteira, profi ssão psicóloga, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 20/04/1988, residente e domiciliada no Alto da Mooca, 
São Paulo - SP, fi lha de Laércio Brandini Junior e de Regina Rodrigues Alcântara Brandini.

O pretendente: FÁBIO XAVIER NUNES BORGES, estado civil divorciado, profi ssão 
advogado, nascido em Goiânia – GO, no dia 13/08/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Fernando Vitorino Borges e de Cristina Lucia 
Xavier Borges. A pretendente: JULIANA DEI TOS BACARO, estado civil solteira, profi s-
são médica, nascida em Osasco - SP, no dia 29/03/1983, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Orlando Osmar Bacaro e de Ivete Dei Tos Bacaro.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: ROBSON LOPES DE REZENDE, estado civil solteiro, profi ssão atleta, 
nascido em Aracaju - SE, no dia 11/09/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Roberto Lopes de Rezende e de Carmem Luiza Oliveira Santos. 
A convivente: TALITA ANDRÉA NOGUEIRA, estado civil solteira, profi ssão atleta, nascida 
em São Caetano do Sul - SP, no dia 13/10/1985, residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Wladimir Nogueira Júnior e de Sandra Regina Nascimento 
Nogueira. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
I  V  M  - Ofi cial
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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 modelo de gestão favorece para que todos se sintam 
parte do trabalho realizado e cobrem entre si o resultado 
almejado, sem hierarquia.

Nesse processo, as entregas são divididas em ciclos menores 
e, com isso, eventuais problemas podem ser corrigidos mais 
rapidamente e os planejamentos serem revistos. O objetivo 
principal é o cumprimento das metas e a fi nalização dos traba-
lhos. Entre os valores da Cultura Ágil, além da celeridade dos 
processos, estão transparência, confi ança, empoderamento das 
pessoas, delegação de responsabilidades e interação entre os 
membros da equipe. 

Estudo divulgado no ano passado pela CA Technologies mos-
trou que 81% dos executivos acreditam que as metodologias 
são necessárias para uma transformação digital bem-sucedida 
e melhor desempenho do negócio. A Coleman Parkes, que fez 
a pesquisa para a CA, ouviu 1.770 executivos de tecnologia da 
informação em 21 países, incluindo 76 brasileiros.

De acordo com o levantamento, mais de quatro em cada 
cinco empresas usam métodos ágeis ou DevOps (práticas de 
Desenvolvimento e Operações de Software). “Existe também 
grandes vantagens na união das duas práticas, o que melhora o 
crescimento de novos negócios em mais de 63%, e aumento de 
41% da efi ciência operacional”, aponta o estudo. 

Cultura ágil favorece ações bem-sucedidas 
e melhora desempenho nos negócios

Conhecida por dar mais liberdade e responsabilidade para todos os membros de um determinado projeto, 
a Cultura Ágil se torna cada vez mais comum nas empresas, principalmente na área de tecnologia

"A Cultura Ágil busca promover um processo de gerenciamen-
to de projetos que incentiva a inspeção e adaptação frequente. 
Trata-se de uma fi losofi a que estimula o trabalho em equipe, a 
auto-organização, a comunicação frequente, o foco no cliente e 
a entrega de valor”, afi rma Raquel Parente, gerente de Recursos 
Humanos da Locaweb. Hoje, a empresa conta com oito times que 
trabalham por meio de metodologias ágeis, o que se traduz em 
cerca de 170 pessoas.

Entre as ferramentas mais utilizas estão a Scrum e a Kanban. 
Dentro da primeira, o projeto é dividido em ciclos e as entregas 
e responsabilidades são divididas por toda a equipe. Já a segunda 
permite um controle detalhado de produção com informações 
sobre quando, quanto e o que produzir. Uma prática de Scrum 
realizada pela companhia é o “Daily Meeting”, que são breves 
reuniões técnicas diárias com o objetivo de otimizar a comunicação 
e esclarecer as etapas do trabalho de cada membro da equipe.

Tudo que é feito na cultura ágil deve ser revisto sempre, com o 
intuito de melhorar continuamente. "Por ser um modelo dinâmico, 
a metodologia promove mais autonomia para cada integrante da 
equipe, o que resulta em maior produtividade. Aqui na Locaweb 
temos realizado esse processo de forma contínua, afi nal, culturas não 
são modifi cadas em um curto espaço de tempo, é algo intimamente 
ligada às pessoas e seus costumes. Por isso, o engajamento das 
equipes é essencial para a aceleração da mudança", fi naliza Raquel.

A Pretendente: ALEKSANDRA FILOMENA TEIXEIRA, profi ssão: motorista estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 15/07/1976, 
residente e domiciliada na Vila Ema , São Paulo - SP, fi lha de Antonio Sebastião Teixeira 
e de Neuza Manzato Teixeira. A Pretendente: JÉSSICA FELIPPE DE CASTRO, 
profi ssão: educadora social, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha 
de França - SP, data-nascimento: 14/11/1989 residente e domiciliada na Vila Ema - São 
Paulo - SP, fi lha de Francisco Assis de Castro e de Mara Joana Felippe de Castro 

O Pretendente: FREDSON ALVES DE ALMEIDA, profi ssão: operador de forno, estado 
civil: solteiro naturalidade: Quijingue, BA, data-nascimento: 07/08/1982 residente e 
domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo - SP fi lho de Alberto Alves de Almeida 
e de Josefa Alves de Matos. A Pretendente: ELAINE CAVALCANTE DE SOUZA, 
profi ssão: atendente de cafeteria, estado civil: solteira, naturalidade: Quijingue, BA, 
data-nascimento: 14/09/1990, residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo 
- SP, fi lhoa de Antonio Pedro de Souza e de Maria dos Santos Cavalcante.

O Pretendente: FERNANDO ARANÃO, profi ssão: administrador, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Araraquara - SP, data-nascimento: 04/06/1979, residente e domiciliado 
em São Caetano do Sul - SP, fi lho de Vagner Aranão e de Sueli Costa Aranão. A 
Pretendente: FERNANDA RODRIGUES CALDEIRA, profi ssão: farmacêutica, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista-SP, data-nascimento: 23/05/1987, 
residente e domiciliada em Sapopemba - São Paulo - SP, fi lha de Nilson Rodrigues 
Caldeira e de Maria de Fátima Oliveira Caldeira.

O Pretendente: RICARDO ANDRÉ CACAU, profi ssão: gestor de trânsito, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 22/08/1969, 
residente e domiciliado no Sítio Pinheirinho - São Paulo - SP, fi lho de José Airton Cacau 
e de Carmela Prioriello Cacau A Pretendente: ROSILAINE NICACIO LIMA profi ssão: 
gestora de trânsito, estado civil: divorciada naturalidade: Santo André - SP, data-
nascimento: 04/02/1970, residente e domiciliada no Sítio Pinheirinho - São Paulo - SP, 
fi lho de João Nicacio Lima e de Maria Catarina Lima.

O Pretendente: CÉSAR AUGUSTO BRUSCHETTA, profi ssão: desenvolvedor de 
software, estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 
28/06/1989, residente e domiciliado na Vila Prudente - São Paulo - SP, fi lho de Paolo 
Bruschetta e de Izilda Regina Vendramin Bruschetta A Pretendente: CAMILA MARIA 
DE OLIVEIRA LIMA, profi ssão: secretária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Cerqueira César - SP, data-nascimento: 30/06/1986, residente e domiciliada 
na Vila Prudente - São Paulo - SP, fi lho de José Americo de Lima e de Sonia Aparecida 
de Oliveira Lima.

O Pretendente: GILVAN ALVES DE SOUSA, profi ssão: eletrotécnico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Paes Landim, PI, data-nascimento: 27/11/1988 residente e 
domiciliado na Vila Califórnia - São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Raimundo de Sousa e 
de Maria Alves de Sousa. A Pretendente: EMANUELA DE SOUZA DUARTE, profi ssão: 
estudante, estado civil: solteira naturalidade: Cubati, PB, data-nascimento: 11/02/1996, 
residente e domiciliada naVila Califórnia - São Paulo - SP, fi lho de Manoel Mauricio 
Duarte e de Maria Daguia de Souza Duarte.

O Pretendente: LEONARDO GONÇALVES DA SILVA, profi ssão: estoquista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 21/05/1995 residente 
e domiciliado na Vila Lúcia - São Paulo - SP, fi lho de Antonio Cesar da Silva e de 
Rosana Moreira Gonçalves da Silva. A Pretendente: NOEMI NASCIMENTO DE 
OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 03/12/1997 residente e domiciliada na Vila 
Lúcia - São Paulo - SP, fi lha de Rogério Aparecido de Oliveira e de Eliana Maria do 
Nascimento de Oliveira.

O Pretendente: JOSÉ RENATO VAIANO RODRIGUES JORGE, profi ssão: gastrônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 22/01/1996, 
residente e domiciliado na Vila Prudente - São Paulo - SP, fi lho de Renato Rodrigues 
Jorge e de Maria de Fatima Ferreira Vaiano. A Pretendente: LORELAY RUDOI, 
profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira naturalidade: de São Paulo - SP, data-
nascimento: 05/05/1997 residente e domiciliada na Vila Zelina - São Paulo - SP, fi lho de 
Ivan Rudoi e de Vera Cristina Godoy Rudoi. 

O Pretendente: CAIO FARIAS DA SILVA, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 05/05/1988, residente e 
domiciliado na Vila Santa Terezinha - São Paulo - SP, fi lho de Paulo Alves da Silva Filho 
e de Florilda Santos de Farias da Silva. A Pretendente: SILVIA FERRER SAMPAIO, 
profi ssão: consultora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Cerqueira César - SP, data-nascimento: 14/06/1984, residente e domiciliada na Vila 
Prudente - São Paulo - SP, fi lho de Marcio José do Amaral Sampaio e de Maria José 
Ferrer Julian Sampaio.

O Pretendente: HUGO LEONARDO DA SILVA BARBOZA, profi ssão: militar, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 07/09/1990, residente 
e domiciliado na Vila Bancária - São Paulo - SP, fi lho de Luiz Paulo Elias Barboza e 
de Antonia Aparecida da Silva Barboza. A Pretendente: ALINE RIBEIRO SAMPAIO, 
profi ssão: auxiliar de escritório, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Prudente - SP, data-nascimento: 28/08/1989, residente e domiciliada no Jardim 
Independência, - São Paulo - SP, fi lha de Gerson Alves Sampaio e de Alice Ribeiro de 
Jesus Sampaio. 

O Pretendente: LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: analista de frota, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, data-nascimento: 
06/12/1990, residente e domiciliado no Jardim Avelino, - São Paulo - SP, fi lho de Almir 
Ribeiro dos Santos e de Silvana Ferreira dos Santos. A Pretendente: LIDIANI PINTO 
DOS SANTOS, profi ssão: coordernadora de eventos, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital - SP, data-nascimento: 27/01/1992, residente e domiciliada na Vila Buenos 
Aires, São Paulo - SP, fi lha de Vagner José dos Santos e de Miriam Pereira Pinto dos 
Santos.

O Pretendente: RAPHAEL PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA, profi ssão: motorista de 
caminhão, estado civil: solteiro, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 
04/03/1986, residente e domiciliado no Jardim Ângela - São Paulo - SP, fi lho de Francisco 
de Assis Oliveira e de Iara da Silva Oliveira. A Pretendente: JAQUELINE CUPERTINO 
DE LIMA, profi ssão: gerente administrativo, estado civil: solteira naturalidade: São 
Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 26/08/1987 residente e domiciliado no Jardim 
Ângela - São Paulo - SP, fi lha de Milton José de Lima e de Maria Imaculada Cupertino. 

O Pretendente: FÁBIO HENRIQUE DA ROCHA, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 
29/03/1978, residente e domiciliado na Vila Prudente - São Paulo - SP, fi lho de Jose 
Abilio da Rocha Filho e de Janete Barboza da Rocha. A Pretendente: DÉBORA 
CRISTINA DA SILVA, profi ssão: consultora de viagens, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Capela do Socorro - SP, data-nascimento: 17/01/1980 , 
residente e domiciliada na Vila Prudente - São Paulo - SP, fi lha de Milton Silvano da 
Silva e de Maria Jose da Silva.

O Pretendente: RENATO ALVES DE OLIVEIRA, profi ssão: policial militar, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta capital,Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
30/11/1984, residente e domiciliado na Vila Santa Virginia - São Paulo - SP, fi lho de 
Carlos Alberto Alves de Oliveira e de Marlene Sandra Costa. A Pretendente: LUANA DA 
SILVA MACHADO, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: Simplicio 
Mendes, PI, data-nascimento: 08/01/1989, residente e domiciliada no Jardim Guairaca - 
São Paulo - SP, fi lha de Luiz Machado Filho e de Maria Cinete da Silva.

O Pretendente: DIEGO VITURINO VALADARES, profi ssão: instrutor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa - SP, data-nascimento: 16/09/1985, residente e 
domiciliado na Vila Independência - São Paulo - SP, fi lho de Emiliano Valadares da Silva 
e de Marlene Aparecida Viturino. A Pretendente: ANA LÚCIA VIEIRA DE OLIVEIRA, 
profi ssão: analista de sistemas, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul 
- SP, data-nascimento: 09/06/1987 residente e domiciliada na Vila Industrial - São Paulo - 
SP, fi lha de Osvaldo José de Oliveira e de Francisca Vieira Ferreira de Oliveira.

O Pretendente: EDGAR RODRIGO DE LIMA, profi ssão: porteiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Osasco - SP, data-nascimento: 17/03/1983 residente e domiciliado na Vila 
São Nicolau - São Paulo - SP, fi lho de Sonia Maria de Lima. A Pretendente: FABIANA 
DA SILVA, profi ssão: manicure, estado civil: divorciada naturalidade:nesta Capital, Vila 
Prudente - SP, data-nascimento: 08/05/1984 residente e domiciliada na Vila São Nicolau 
- São Paulo - SP, fi lha de Manoel Herculano da Silva e de Ivani Pereira da Silva.

O Pretendente: JAZIEL MOURA CAETANO, profi ssão: bombeiro civil, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 09/01/1976, residente e 
domiciliado na Vila Paulo Silas - São Paulo - SP, fi lho de Edgar Caetano e de Vera Lucia 
Moura Caetano. A Pretendente: MUNIRA ALI SAROUT, profi ssão: diretora comercial, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 16/08/1980 
residente e domiciliada na Vila Paulo Silas - São Paulo - SP, fi lha de Ali Ahmad Mahmoud 
Sarout e de Hend Fakih Sarout.

O Pretendente: FLÁVIO CAMPOS, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 08/11/1996 residente e 
domiciliado na Vila Alpina - São Paulo - SP, fi lho de Márcio Xavier de Campos e de 
Janete Costa Dos Santos. A Pretendente: ALINE BITTENCOURT DA SILVA, profi ssão: 
auxiliar operacional , estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, data-
nascimento: 14/02/1998, residente e domiciliada na Vila Alpina - São Paulo - SP, fi lha de 
Sergio Bezerra da Silva e de Rosana Bittencourt da Silva.

O Pretendente: BRUNO SOARES TEODORO, profi ssão: estagiário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: desta Capital, Cerqueira César - SP, data-nascimento: 
04/11/1989, residente e domiciliado na Vila Santa Clara - São Paulo - SP, fi lho de 
Manoel Soares Teodoro e de Lucinda Ferreira Rodrigues Teodoro. A Pretendente: 
MARCELA MONTEIRO FERRO, profi ssão: assistente administrativa, estado civil: 
solteira, naturalidade: desta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 26/03/1993, 
residente e domiciliada na Vila Santa Clara - São Paulo - SP, fi lha de Marcelo dos 
Santos Ferro e de Luiza Helena Monteiro Ferro. 

O Pretendente: ÁLVARO PICANÇO BAPTISTA profi ssão: paralegal, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera - SP, data-nascimento: 11/01/1988 
residente e domiciliado na Vila Zelina - São Paulo - SP, fi lho de Wilson Mathias Baptista 
Junior e de Natércia Picanço Figueiredo. A Pretendente: DAYANNE EFIGENIO DA 
SILVA, profi ssão: representante de risco junior, estado civil: solteira, naturalidade: 
Osasco - SP, data-nascimento: 21/06/1993 residente e domiciliada na Vila Zelina - São 
Paulo - SP, fi lha de Dorgival Efi genio da Silva e de Maria Jose Primo da Silva.

O Pretendente: VALDIR ROCHA, profi ssão: dentista, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Lins - SP, data-nascimento: 26/07/1966 residente e domiciliado na Vila Prudente - São 
Paulo - SP, fi lho de Djaniro Rocha e de Madalena Alves. A Pretendente: CLEIDE DE 
MOURA SOUSA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Picos, PI, 
data-nascimento: 03/09/1986, residente e domiciliada na Vila Prudente - São Paulo - SP, 
fi lha de Raimundo Evangelista de Sousa e de Francisca Rodrigues de Moura.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

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

Esta quarta é o vigésimo terceiro dia da lunação.  Mercúrio em mau aspecto com Netuno pode deixar o dia confuso. 
Será preciso tomar cuidado com boatos e informações falsas que podem gerar mal-entendidos.  Atenção com papéis e 
assinaturas de contratos. A Lua em bom aspecto com Júpiter expande as emoções e a sensibilidade. Durante a tarde 
a Lua entra na fase Minguante e em seguida faz conjunção com Netuno, que deixa o astral bastante compreensivo 
e bem mais sensível, que favorece a introspecção e a refl exão.  A Lua em mau aspecto com Mercúrio pode complicar 
a comunicação e os deslocamentos.
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Mercúrio em mau aspecto com Ne-
tuno pode deixar o dia confuso. As 
mudanças podem ser consolidadas, 
resgatando oportunidades perdidas 
e recuperando algo que perdeu. 
Atenção com papéis e assinaturas de 
contratos que devem ser resolvidos 
logo. 78/378 – Bege.

A habilidade para crescer lhe dá 
novas chances de lucros e ganhos 
inesperados. Use a versatilidade 
no agir, simpatia ao se relacionar e 
descubra um novo caminho. O Sol 
na casa dois dá aumento de ganhos 
materiais através da facilidade para 
negociar. 63/263 – Azul.

Mercúrio em mau aspecto com 
Netuno pode deixar o dia confuso. 
Será preciso tomar cuidado com 
boatos e informações falsas que 
podem gerar mal-entendidos. Pre-
cisa zelar pela reputação e cuidar 
dos compromissos com seriedade. 
41/341 – Amarelo.

Pode não prestar atenção ao assinar 
contratos, papéis e documentos 
importantes nesta fase que é a mais 
delicada do ano. Logo terá novas 
motivações e a renovação de sua 
vida, confrontando os sistemas já 
estabelecidos. Saiba esperar até 
seu aniversário para agir. 56/756 
– Branco.

É tempo de se afi rmar, dando um 
novo sentido à sua vida e tornando 
seus sonhos reais. Acredite naquilo 
que quer conquistar, algum de seus 
desejos pode se realizar até o fi nal 
desta semana. Evite mandar, pois 
esta atitude gera fragilidade em 
compromissos que assumir.  52/152 
– Cinza.

Este dia é bom para refazer as 
energias e até recuperar as forças 
que tenham diminuído desde o fi nal 
de semana. Controle a tendência 
de criticar as ideias dos demais. A 
Lua em mau aspecto com Mercúrio 
pode complicar a comunicação e os 
deslocamentos.   37/437 – Verde.

Poderá sentir-se mais seguro para 
realizar algo novo, com as mudanças 
se afi rmando. O seu modo de pensar 
deve mudar para que possa alcançar 
o que deseja. Não imponha suas con-
dições evitando a autossufi ciência e 
confi ança demasiada nesta quarta. 
21/721 – Verde.

A Lua em bom aspecto com Júpiter 
expande as emoções e a sensibi-
lidade. As emoções são fortes e 
mexem com sua saúde que pode ser 
abalada inesperadamente. O poder 
de concentração fi ca prejudicado, a 
mente estará levada a distrações e 
devaneios. 11/511 – Azul.

Dê maior atenção aos relacionamen-
tos, aproximando-se das pessoas 
queridas e dos seus familiares. 
Agora crescem versatilidade no agir, 
simpatia ao se relacionar e super-
fi cialidade no conhecimento. Use 
bem sua capacidade de observação 
e descobrirá a solução de problemas. 
89/589 – Marrom.

É o momento de manter a calma 
ao agir para conseguir o que 
pretende em breve. Cuidado, em 
compromissos mais sérios e na 
busca pelo poder e pelo domínio 
terá problemas de relacionamento. 
Zele pela reputação e cuide dos 
compromissos com seriedade. 
65/365 – Azul.

Durante a tarde a Lua entra na 
fase Minguante e em seguida faz 
conjunção com Netuno, que deixa 
o astral bastante compreensivo e 
bem mais sensível, que favorece a 
introspecção e a refl exão. Cuidado 
já que a difi culdade de comunicação 
gera conclusões precipitadas nesta 
quarta. 88/788 – Branco.

O dia dá emoções e sensibilidade aos 
sentidos e uma boa relação com as 
artes e à beleza. Com o passar das 
horas crescem versatilidade no agir e 
simpatia ao se relacionar. Alcançará 
estabilidade emocional consolidando 
as mudanças que já foram feitas 
antes. 36/736 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 06 de Junho de 2018. Dia de São Norberto, e Dia do Anjo 
Lelahel, cuja virtude é o idealismo. Dia Santo de Guarda e Dia do Sa-

grado Coração de Jesus. Hoje aniversaria o Dalai Lama do Tibet que faz 
83 anos, o tenista Bjorn Borg que chega aos 62 anos, a atriz Staci Keanan 
que nasceu em 1975 e a modelo  Yasmin Brunet que completa 30  anos. 

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau sempre reunirá forças e condi-
ções para enfrentar a ação das pessoas de má-fé. Tenaz e insistente 
em seus propósitos podem obter o êxito pelo esforço e pela correta 
utilização de seus talentos. A grande possibilidade de tornar-se uma 
pessoa admirada o leva a uma liderança positiva e respeitosa.   Tem 
um jeito jovial e divertido que o acompanhará até o fi nal de sua vida. 
Deve sempre aceitar as responsabilidades e manter a autodisciplina. 
Carismático e amável é otimista e amoroso, precisa das pessoas e tem 
muitas ideias e inspiração. No lado negativo pode ter difi culdade em 
fazer escolhas e tomar decisões.

Dicionário dos sonhos
ADOÇÃO – Adotar um menino: problemas pes-
soais e contrariedades passageiras. Uma menina: 
melhoria de vida e reconciliação. Uma criança de 
cor oposta à sua: negócios devem ser evitados. 
Sendo de sua cor: riqueza e lucros. Números de 
sorte: 08, 10, 23, 45, 82 e 86.

Simpatias que funcionam
Para apimentar o sexo: Utilize de uma vela 
vermelha acesa sobre um pires, enquanto ela 
queima, mentalize os eu poder de sedução sendo 
acentuado e todos os problemas que envolvem a sua 
intimidade sendo eliminados. Depois, peça ao seu 
anjo da guarda que a ajude a superar qualquer tipo 
de difi culdade na cama e faça uma oração para ele. 
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Aquele que
não se

mostra re-
conhecido

Área desti-
nada à

proteção
da fauna

(?) Baker, 
trompetis-
ta dos EUA

Capa
usada por
religiosos

Tipo de
transtorno
de ansieda-
de (sigla)

(?) Rad-
cliffe: o

Harry Pot-
ter (Cin.)

Espécie 
de coroa
de orixás

Eddie (?),
vocalista
do Pearl

Jam

Percorro
(certa

distância)

Criação de
Spielberg

(Cin.) 

Constru-
ção de
aldeias

indígenas
Extensão
de sites 
governa-
mentais

(?) entre
nós: em
segredo 

Unidade
do mês

(pl.)

Elemento químico
como o hélio

Local da entrega do
Prêmio Nobel da Paz

1.501, em
romanos
Arte, em

latim

Tecla da
TV

Cidade de
São Paulo

Acessório
do hóquei

(pl.)
Pôr do sol

Base da
rapadura
Discurso
elogioso

Mancha encontrada 
na comida estragada

Fruto
usado em 
gargarejos
Listagem

Campo 
(?): pla-

nície

Asno, em
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momento

Meta de
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ao pombo
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Cada faixa temporal
que divide a Terra
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Divisões setoriais 
das montadoras

Devotar
(fig.)

Público-alvo da campanha de
vacinação contra o HPV

Fiança;
penhor

Travor de
frutas
verdes

Dois tipos
de cami-
nhonetes

Evento como a
Oktoberfest

(?) Ventu-
ra, técnico
de futebol

Empresa
Brasileira 
de Correios
e Telégra-
fos (sigla)

"Início",
em "eolí-

tico"
Grupo

étnico que
inclui os
beduínos

3/adê — ars — ass. 4/chet — romã. 6/vedder.
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Musical “A Pequena Sereia” é 
inspirado no clássico fi lme da 
Disney

Tem no elenco nomes de destaque 
na cena do teatro musical como 
Rodrigo Negrini(príncipe Eric), 

Andrezza Massei (Úrsula) e Lucas 
Cândido (Linguado); Conrado Helt (rei 
Tritão), Fábio Yoshihara (Grimsby), 
Elton Towersey (Sabidão), Lucas de 
Souza (Limo), Marcelo Vasquez (Lodo) 
e Arízio Magalhães (Chef Louis). Vale 
ressaltar os números desta superprodu-
ção: são 250 fi gurinos, 85 perucas, 25 
toneladas de cenários (com 28 trocas), 
1200 equipamentos de luz, 540 horas de 
ensaio e mais de 250 profi ssionais envol-
vidos. Os fi gurinos de Fábio Namatame 
têm inúmeras particularidades: foram 
usados 30 mil cristais, além de 8 mil 
metros de fi tas de cetim para as gaivotas.
Tudo isso para contar a clássica história 

Infantil

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que Deus quer 

que você saiba...... QUE HÁ UMA SOLUÇÃO. HÁ... Mas você precisa 
continuar caminhando para encontrá-la. Você não pode parar, você 
não pode desistir. Isso tem a ver com mais do que apenas paciência. 
Tem a ver com mais do que apenas persistência. Tem a ver com o saber 
absoluto de que Deus está ao seu lado.

Quando você sabe isso, você nunca desiste... e o senso de luta vai 
embora. Você simplesmente se mantém caminhando, sabendo que no 
fi nal tudo vai dar certo. E que durante a caminhada haverá grandes 
insights e lembranças maravilhosas.

Amor, Seu Amigo ,

Neale Donald Walsch

Homenagem

Comemorando os 60 anos da Bossa Nova, o show “Mi-
rianês Zabot e Oswaldo Bosbah cantam Vinicius de Mo-
raes”. Na homenagem ao Poetinha, Mirianês Zabot (voz) 
e Oswaldo Bosbah (voz e violão), interpretam alguns de 
seus maiores sucessos como Garota de Ipanema, Canto de 
Ossanha e Como Dizia O Poeta, além de sonetos e poemas. 
A direção artística é de André Grecco e Waldir Terence.

 
Serviço: Casa Aguinaldo Silva de Artes, R. Major Sertório, 476, Vila Buarque, 

tel. 3213-8754. Quintas (7, 14, 21 e 28) às 21h. Ingressos: R$ 70 e R$ 35 (meia)
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Cena da peça “A Pequena Sereia”.

Oswaldo Bosbah e Mirianês Zabot.

Concerto
O Quarteto de Cordas da Cidade de 

São Paulo preparou dois concertos para 
junho. A primeira, no dia 14, tem obras 
para quartetos compostas por Ludvig Van 
Beethoven e a segunda, em 28 de junho, 
com o pianista Laércio de Freitas e o 
fl autista Shen Ribeiro, em um concerto 

que homenageia os 110 anos da imigração 
japonesa no Brasil.No primeiro dia  14,  
os violinos de Betina Stegmann e Nelson 
Rios; a viola de Marcelo Jaffé; e o violon-
celo de Rodrigo Andrade interpretam o 
Quarteto para Cordas opus 95, composto 
por Beethoven em 1810. Já em 28 de 
junho, o Quarteto de Cordas conta com 
dois parceiros para uma Homenagem à 
Imigração Japonesa no Brasil. Shen Ri-
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de Hans Christian Andersen, que tem como 
protagonista a jovem sereia Ariel, que vive 
no fundo do mar, mas quer fazer parte do 
mundo dos humanos. Depois de tomar 
coragem e fazer um acordo com Úrsula, 
a esperta bruxa do mar, Ariel embarca na 
aventura da sua vida. Ao lado de Linguado 

e Sebastião, Ariel precisará de coragem 
e determinação para fazer o bem para os 
seus dois mundos.

 
Serviço: Teatro Santander (Shopping JK),  Av. Juscelino 

Kubitschek, 2041, Itaim Bibi. Quintas, sextas  às 21h, sá-
bados às 16h e 20h e aos domingos 15h e 19h.  Ingressos: 
de R$ 75 a R$ 280. Até 29/7.

Na área cultural, poucas 
obras voltadas aos jovens 
trazem a temática LGBT. A 
sociedade sente-se insegura 
quanto a se posicionar sobre 
a sexualidade na adolescência, 
principalmente quando ela 
não corresponde às expecta-
tivas heteronormativas. Por 
isso, o espetáculo “A Princesa 
e a  Costureira” vem preencher 
esta lacuna. A peça  apresenta 

em sua trama a jovem Cíntia, 
que está prometida em casa-
mento para o príncipe do reino 
vizinho, porém se apaixona 
pela costureira responsável 
por confeccionar seu vesti-
do de noiva. Com Teatro da 
Conspiração .

Serviço: Sesc Vila Mariana., R. Pelotas, 
141, Vila Mariana, tel.  5080-3000. Domingos 
(até 10/6 e 1/7) às 15h. Ingressos:  R$ 17 e  
R$ 8,50 (meia).

Infanto-juvenil Nota III
Após mais de três décadas sem lançar músicas inéditas, Ger-

son Conrad apresentou o álbum “Lago Azul” (Deck). Agora o 
ex integrante e fundador do Secos & Molhados lança o primeiro 
vídeo do novo projeto, da música “Teias”. O clipe foi dirigido 
por James Lloyd e Isabella Cavaletti e já está disponível no 
YouTube. “A concepção do vídeo foi idealizada e produzida 
por Lloyd e sua equipe. Com a proposta de parecer um pouco 
um documentário, algumas cenas foram gravadas em minha 
casa, depois algumas no centro velho de São Paulo e no estúdio 
Centro Artístico Maluly (São Paulo)”, conta Gerson. A música 
foi composta por Gerson para a letra de Pedro Levitch. “É 
uma composição de 1986 que costumo apresentar em meus 
shows desde a época. Acho que a intenção indefi nida da le-
tra servindo a todos os gêneros surpreendente”, diz Gerson. 
Assim como “Lago Azul”, a canção foi produzida por ele e o 
guitarrista Aru Jr. O álbum “Lago Azul” já está disponível na 
plataformas digitais. Para ouvir, acesse: (https://gersonconrad.
lnk.to/LagoAzulAlbumPR).

Nota I
Três anos após o lançamento do último trabalho, Acústico NYC, gra-

vado ao vivo em Nova York (EUA), a banda Capital Inicial lança “Não 
Me Olhe Assim”, single de estreia do novo projeto dos artistas, que terá 
12 músicas inéditas. A faixa já está disponível em todas as plataformas 
digitais de áudio (https://SMB.lnk.to/NaoMeOlheAssim) e em pseudo 
vídeo no YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=Ixz3DqUp5Fs). 
A banda iniciará as gravações do clipe da canção no dia 11 de junho.

Nota II
O elogiado 4º álbum do Maglore, “Todas as Bandeiras” (Deck), acaba 

de ganhar sua versão em vinil. Lançado em setembro de 2017, o disco foi 
escolhido um dos melhores do ano pelos principais veículos de imprensa 
musical do Brasil e alguns internacionais. “Todas as Bandeiras” também 
é um sucesso de público, que vem lotando suas apresentações. Dia 15 de 
junho, Teago Oliveira (voz e guitarra), Lelo Brandão (guitarra, teclado 
e voz), Lucas Oliveira (baixo e voz) e Felipe Dieder (bateria), fazem 
o show de lançamento do LP no Auditório Ibirapuera. Ouça “Todas as 
Bandeiras”:( https://maglore.lnk.to/TodasAsBandeirasAlbumPR).

beiro, o único especialista de sakuhashi 
(fl auta tradicional do Japão) no país, 
que traz seu conhecimento da cultura 
e da música nipônicas para o pianista 
e compositor Laércio de Freitas que 
também faz os arranjos para cordas, 
piano e sakuhachi.

 
Serviço: Sala do Conservatório, Av. São João, 281, 

Centro. Quinta (14 e 28) às 20h. Ingresso: R$ 20. 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

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: PAULO YOSHIAKI KATAOKA, estado civil divorciado, profi ssão auto-
nomo, nascido em Rolândia, PR no dia (03/03/1952), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Yoshimitsu Kataoka e de Kiyoko Kataoka. A Pretendente: JOANA 
BISPO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão aux. de limpeza, nascida em Iti-
úba, BA no dia (24/06/1963), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José 
Bispo de Oliveira e de Eunice Gonçalves de Oliveira. 

O Pretendente: EMMANUEL CHIBUIKE DICKSON, estado civil solteiro, profi ssão co-
merciante, nascido em Onitsha -Nigeria no dia (16/10/1983), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Dickson Abiakwam e de Janet Obidia. A Pretendente: ROSAN-
GELA DE LIMA, estado civil divorciada, profi ssão aux. limpeza, nascida em São Paulo, 
SP no dia (26/12/1965), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Leonildo de 
Lima e de Altiva Borges de Lima.   

O Pretendente: TOCHI CHINEDU UGOCHUKWU, estado civil solteiro, profi ssão aju-
dante geral, nascido em Ichida-Nigeria no dia (05/04/1974), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Christopher Ugochukwu e de Elizebet Ugochukwu. A Pretenden-
te: VIVIANE CABRILHEANA LIMA, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida 
em São Paulo, SP no dia (25/07/1978), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Elzio Nery Lima e de Anunciata Cabrilheana. 

O Pretendente: DAMIAN CHIDI CHIUYA, estado civil solteiro, profi ssão chefe cozinha, 
nascido em Awkuzu-Nigeria no dia (12/09/1984), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Edwin Chiuya e de Juiliann Chiuya. A Pretendente: ÁGATA SAMANTA AL-
MEIDA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em São Paulo, SP 
no dia (19/02/1990), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Claudio Barboza 
da Silva e de Paula Alexandra Alves de Almeida. 

O Pretendente: KAWAN ANDRADE EVANGELISTA, estado civil solteiro, profi ssão 
orientador de fl uxo, nascido em São Paulo, SP no dia (07/03/1995), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Elaine Andrade Evangelista. A Pretendente: LETICIA 
CRUZ DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão do Lar, nascida em São Paulo, 
SP no dia (31/01/1996), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Donizete do 
Nascimento e de Valdirene dos Santos Cruz. 

O Pretendente: ROBSON FERNANDES FILHO, estado civil solteiro, profi ssão atleta, 
nascido em Concórdia, SC no dia (24/02/1991), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Robson Fernandes e de Marlei Lourdes Tormena Fernandes. A Pretendente: 
CECÍLIA DE CARVALHO FURLANETTI, estado civil solteira, profi ssão designer de In-
teriores, nascida em Guarulhos, SP no dia (23/11/1989), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Sergio Furlanetti e de Sueli de Carvalho Furlanetti.

O Pretendente: SILVELENA RIBEIRO, estado civil divorciado, profi ssão estoquista, 
nascido em São Paulo, SP no dia (06/12/1983), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Nisio Ribeiro Dias e de Divina Moyses Ribeiro. A Pretendente: ELIANA 
NOGUEIRA LIMA, estado civil divorciada, profi ssão tesoureira, nascida em São Paulo, 
SP no dia (18/08/1982), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio de 
Fatima Lima e de Francisca Maria Nogueira Lima. 

O Pretendente: ALEX BARBOSA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão confe-
rente, nascido em São Paulo, SP no dia (17/12/1978), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Olávio Barbosa de Oliveira e de Maria Jose de Oliveira. A Preten-
dente: MARIA JOSÉ DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão encarrregada limpeza, 
nascida em Jurema, PE no dia (12/11/1977), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Romão Laurentino da Silva e de Maria da Gloria da Silva.

O Pretendente: THIAGO TUGUMI MILOCH, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo, SP no dia (02/07/1990), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Luiz Alberto Miloch e de Edna Mineko Tugumi Miloch. A Pretendente: THA-
BATA DE AQUINO CRILON, estado civil solteira, profi ssão aux. administrativo, nascida 
em São Paulo, SP no dia (18/02/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Vauldeci Jorge Crilon Junior e de Isabel de Aquino Crilon.

O Pretendente: BRUNO FELIPE DA SILVA CANDIDO, estado civil solteiro, profi ssão 
atendente de restaurante, nascido em São Paulo, SP no dia (18/01/1994), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcos Benicio Candido e de Marcia Maria 
da Silva. A Pretendente: DANIELLI VIEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
atendente de restaurante, nascida em São Paulo, SP no dia (24/04/1996), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Silas Vieira da Silva e de Claudia Vieira da 
Silva.

O Pretendente: GERLANDES JOSE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de impostos, nascido em Remanso, BA no dia (28/04/1984), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Aderaldo Jose dos Passos e de Deusdite Lopes da Silva Passos.  
A Pretendente: MARIA DE JESUS DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Anísio de Abreu, PI no dia (06/08/1985), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Pedro Manoel de Sousa e de Izabel Maria de Sousa. 

O Pretendente: EDUARDO LARIZZA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão quí-
mico industrial, nascido em São Paulo, SP no dia (27/03/1962), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Vicente Antonio da Silva e de Gracia Larizza da Silva. A 
Pretendente: MARIA SALVELINA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP no dia (09/07/1969), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Lourenço dos Santos e de Salvelina Vieira dos Santos.

O Pretendente: EDSON HENRIQUE RUFINO DA SILVA, estado civil divorciado, profi s-
são técnico de ti, nascido em São Paulo, SP no dia (13/08/1991), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Maria de Fatima Rufi no da Silva. A Pretendente: LÚCIA 
HARUMI MIYASHIRO ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP no dia (25/03/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Leo-
poldo Ferraro Almeida e de Kiyomi Miyashiro Almeida. 

O Pretendente: DIEGO RONDÃO, estado civil solteiro, profi ssão analista software, nas-
cido em Ibitinga, SP no dia (08/03/1986), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Pedro Rondão e de Avelina Aparecida Rondão. A Pretendente: LARA BEATRIZ DA 
SILVA ELIAS, estado civil solteira, profi ssão CONTADORA, nascida em São Paulo, SP 
no dia (18/03/1995), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Adilson da Silva 
Elias e de Vilma do Amaral Elias. 

O Pretendente: NEDSON JOSE DE CARVALHO MUNIZ, estado civil divorciado, pro-
fi ssão instrumentador cirurgíco, nascido em Coruripe, AL no dia (05/06/0986), residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Francisco Duarte de Carvalho e de 
Amaurilia Jose de Carvalho. A Pretendente: MICHELLE MUNIZ DE CARVALHO, es-
tado civil divorciada, profi ssão aux. de enfermagem, nascida em São Paulo, SP no dia 
(18/10/1985), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Jacinto da 
Silva e de Maria Raimunda Muniz da Silva. 

O Pretendente: JAIME DE OLIVEIRA VERAS, estado civil solteiro, profi ssão marcinei-
ro, nascido em Maringa, PR no dia (05/10/1982), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Jacinto Veras Neto e de Anezia de Oliveira Novo. A Pretendente: MARCIA 
CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, 
SP no dia (17/02/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jorge Vaz da 
Silva e de Nilda de Fátima Devides da Silva. 

O Pretendente: SUNDAY GBESINMI EBIETOMERE, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em Lagos-Nigeria no dia (19/05/1972), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jacob Ebietomere e de Grace Ebietomere. A Pretendente: 
VIVIANE DA MOTA SEBASTIÃO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP no dia (05/09/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Wilson Alves Sebastião e de Sonia da Mota Santos. 

O Pretendente: RODRIGO HENRIQUE DO NASCIMENTO FIGUEIREDO, estado 
civil solteiro, profi ssão instalador de acessórios, nascido em São Paulo, SP no dia  
(04/06/1991), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Alves Figuei-
redo e de Jocicleide do Nascimento Alves Figueiredo. A Pretendente: MARIA DAS DÔ-
RES BERNARDO FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão Atendente, nascida em 
Alagoa Grande, PB no dia (30/10/1982), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Manuel Ferreira da Silva e de Maria José Bernardo Ferreira. 

O Pretendente: EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão serra-
lheiro, nascido em São Paulo, SP no dia (30/10/1993), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Sebastião Paulo de Oliveira Filho e de Roselene da Silva Oliveira.   A 
Pretendente: PATRICIA DUARTE, estado civil solteira, profi ssão aux.vendas, nascida 
em São Paulo, SP no dia (16/02/1997), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Jose da Silva Duarte e de Maria Conrado da Costa Duarte. 

O Pretendente: RICARDO MALAQUIAS BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão Aas-
sistente operacional, nascido em São Paulo, SP no dia (27/06/1989), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Rafael Ferreira Barbosa e de Sonia Maria Malaquias 
Barbosa. A Pretendente: AMANDA NOVAES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
manicure, nascida em São Paulo, SP no dia (05/03/1988), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Moises Coelho da Silva e de Maria Eliana de Almeida Novaes. 

O Pretendente: PAULO DE JESUS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão estudante, 
nascido em São Paulo, SP no dia (10/07/1989), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de José Everaldo Rodrigues da Silva e de Augusta Maria de Jesus 
Silva. A Pretendente: ZAIRA FLAVIANA RIBEIRO DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em Sobradinho, BA no dia (29/03/1994), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Flavio Oliveira de Souza e de 
Renata Ribeiro de Aquino.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: DOMINGOS RAFAEL DE FIGUEIREDO, estado solteiro, profi ssão 
aposentado, nascido em Divisa Nova, MG no dia(15/09/1954), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Nicolau de Figueiredo e de Maria José de 
Figueiredo. A pretendente: UBIRACY BELMIRO DE ARAÚJO, estado civil  divorciada, 
profi ssão domestica, nascida em Itacaré, BA no dia (16/07/1963), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Waldo Belo de Araujo e de Nilsa Belmiro.

O pretendente: NUNES BARROS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão manobrista,
nascido em Campo Formoso, BA no dia (12/10/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Balbino Barros da Silva e de Ilda Josefa de Jesus 
Silva. A pretendente: JESSICA PEREIRA DE FREITAS, estado civil solteira, profi ssão 
costureira, nascida em Suzano, SP no dia (05/07/1990), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdenir Duarte de Freitas e de Sonia Maria Pereira.

O pretendente: EDSON MESSIAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
encarregado de lojistica, nascido em São Paulo, SP no dia (07/02/1976), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Virgilio Messias dos Santos e de 
Francisca Maria dos Santos. A pretendente: DÉBORA TATIANE DOS SANTOS SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão assistente administrativa, nascida em São Paulo, SP no 
dia (22/11/1977), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose 
Bernardo da Silva e de Rosa Maria Santos.

O pretendente: RONALDO BASTOS  BRANDÃO, estado civil solteiro, profi ssão padeiro,
nascido em Ze Doca, MA no dia (13/03/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis Brandão e de Francisca Bastos Brandão. A 
pretendente: VALDRIANA GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de
limpeza, nascida em São Paulo, SP no dia (29/11/1977), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Maria da Silva e de Alzira Eulalia Gomes da Silva.

O pretendente: CARLOS ANTONIO GOMES OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
carpinteiro, nascido em São Miguel do Tapuio, PI no dia (13/03/1991),residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Francisco Oliveira e de Maria Gomes 
Oliveira. A pretendente: BRUNA CORREA CANDIDO, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora,nascida em São Paulo, SP no dia (07/01/1993), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Candido e de Lenice Correa de Brito. 

O pretendente: ALEXANDRE MANSO DE VASCONCELOS, estado civil divorciado, 
profi ssão cozinheiro, nascido em São Paulo, SP no dia (29/05/1984), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Manso de Vasconcelos e 
de Maria Cicera de Vasconcelos. A pretendente: RUTE FERREIRA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão empregada domestica, nascida em São Paulo, SP no 
dia (25/11/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alberto 
Ferreira dos Santos e de Maria dos Reis Moreira Santos. 

O pretendente: MARCELO JOSE FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão açoguei-
ro,nascido em São Paulo, SP no dia (19/03/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Jose Ferreira e de Marcia Lima da Silva. A pretendente: 
CAMILA ROCHA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do lar,nascida em 
São Paulo, SP no dia (16/04/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Pereira dos Santos e de Angelique de Souza Rocha.

O pretendente: JOSE NOVAES DA FONSECA, estado civil divorciado, profi ssão 
comerciario, nascido em Barro Alto, BA no dia (02/09/1958), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dioclides Felix Fonseca e de Francisca Novaes 
da Fonseca. A pretendente: LENICE DA CONCEIÇÃO SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão costureira, nascida em Senador Rui Palmeira, AL no dia (04/12/1975), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoelirenio dos Santos e 
de Ivete Maria da Conceição.

O pretendente: JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO, estado civil solteiro, profi ssão ope-
rador degrafi ca, nascido em Crateús, CE no dia (02/09/1962), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Rodrigues da Silva e de Francisca Pinto 
de Araújo. A pretendente: ANTONIA DE FÁTIMA ALVES SOARES, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Crateús, CE no dia (23/10/1973), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco das Chagas Soares e de Maria Alves Soares.

O pretendente: ANDERSON SANTOS REIS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de açougueiro, nascido em São Paulo, SP no dia (24/03/1995), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Herculano Reis da Silva e de 
Eva Maria dos Santos. A pretendente: JULIANE SERAFIM CORDEIRO FACALHA, 
estado civil divorciada, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP no 
dia (13/07/1990), residente e domiciliada, em Poá, SP, fi lha de José Luis da Conceição 
Facalha e de Terezinha Serafi m Cordeiro Facalha.

O pretendente: WALLACE QUADROS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
de segurança do trabalho, nascido em Salvador, BA no dia (03/05/1996), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ernandes Santana dos Santos e de 
Laura Conceição de Quadros. A pretendente: FABIOLA DE SOUSA, estado civil sol-
teira, profi ssão professora, nascida em São Paulo, SP no dia (13/01/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Evandro Morais de Sousa e de 
Silvana Oliveira Silva de Sousa.

O pretendente: DANIEL FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motoris-
ta,nascido em São Paulo, SP no dia (31/07/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Vicente Caitano da Silva e de Luzia Marcos Ferreira da Silva. A 
pretendente: GABRIELA COSTA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão analista de 
suporte, nascida em São Paulo, SP no dia (25/07/1995), residente e domiciliada neste 
distrito,São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Rocha de Souza e de Maria Betânia Costa de Souza.

O pretendente: FABIO ALVES BISPO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
segurança, nascido em São Paulo, SP no dia (23/11/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Bispo dos Santos e de Maria das Graças 
de Oliveira Alves. A pretendente: MARCIA APARECIDA DE SOUZA, estado civil divor-
ciada, profi ssão atendente, nascida em São Paulo, SP no dia (21/02/1994), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosana Aparecida de Souza.

O pretendente: ÉVERTON SILVESTRE DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão-
auxiliar de manutenção, nascido em Guarulhos, SP no dia (14/01/1992),residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos José Silvestre de Oliveira e de 
Eliana Maximo da Silva Silvestre de Oliveira. A pretendente: MARGARETE BEATRIZ DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Chapada 
do Norte, MG no dia (03/01/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antenor de Oliveira Araujo e de Maria Aparecida Oliveira.

O pretendente: ISAC AQUINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão repositor,nas-
cido em São Paulo, SP no dia (02/09/1997), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Edivaldo Batista da Silva e de Valdete Vicencia Aquino da Silva. A 
pretendente: GABRIELE APARECIDA SILVA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em São Paulo, SP no dia (11/08/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Antonio de Souza e de Marineide da Silva Limeira.

O pretendente: TIAGO DE LIMA BRITO, estado civil divorciado, profi ssão tecnico de-
montagem, nascido em São Paulo, SP no dia (16/01/1986), residente e domiciliado em 
São Miguel Paulista, São Paulo, SP, fi lho de Delson Cordeiro de Brito e de Aparecida 
Francisca de Lima Brito. A pretendente: VANI SOARES DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão desenhista,nascida em Caculé, BA no dia (18/03/1985), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Soares dos Santos e de Nilza Soares de Jesus.

O pretendente: WILLIAN DOS REIS BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão contro-
ladorde acesso, nascido em São Paulo, SP no dia (02/04/1993), residente e domiciliado 
neste distrito,São Paulo, SP, fi lho de Paulo Roberto Barbosa e de Catia Isabel dos Reis. 
A pretendente: TAMIRES BRUNO SARAIVA, estado civil solteira, profi ssão esteticista,-
nascida em São Paulo, SP no dia (12/05/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP,fi lha de Francisco Linezio Saraiva e de Conceição de Maria Bruno Esilva. 

O pretendente: ANDERSON TARCISIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ge-
rentede otica, nascido em São Paulo, SP no dia (16/03/1987), residente e domiciliado 
neste distrito,São Paulo, SP, fi lho de Francisco Tarcisio da Silva e de Tereza de Jesus 
Campos. A pretendente: NÁGILA DE BRITO SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
autonoma,nascida em São Paulo, SP no dia (12/05/1993), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio de Brito Silva e de Silvia Helena Silva. 

O pretendente: MARCELO CANDIDO DE MELO GOZZE, estado civil solteiro, profi s-
sãoprofessor, nascido em São Paulo, SP no dia (20/07/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Gozze e de Ana Claudia Candido de 
Melo. A pretendente: KEISE JINKINGS MARTINS, estado civil divorciada, profi ssão 
assistentede condominio, nascida em São Paulo, SP no dia (12/02/1982), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Filemon Francisco Martins e de 
Celene do Socorro Silva Jinkings Martins. 

O pretendente: EVERSON RIBEIRO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão açou-
gueiro,nascido em Guarulhos, SP no dia (30/05/1984), residente e domiciliado neste 
distrito,São Paulo, SP, fi lho de Otavio Ribeiro dos Santos e de Carmen Lucia Simplio 
de Souza. A pretendente: ÉRICA DE MISQUITA, estado civil solteira, profi ssão arre-
matadeira,nascida em Suzano, SP no dia (06/02/1985), residente e domiciliada neste 
distrito,São Paulo, SP, fi lha de Jose Petrucio de Misquita Silva e de Francinete Maria 
de Misquita.

O pretendente: SERGIO DOS SANTOS MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão 
operadorde maquinas, nascido em São Paulo, SP no dia (05/04/1992), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Sergio Marques e de Maria 
Aparecida dos Santos. A pretendente: ELAINE SILVA DE SOUZA, estado civil divor-
ciada, profi ssão analista deconferência, nascida em São Paulo, SP no dia (17/02/1981), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Silva de Souza e 
de Eliete Silva de Souza. 

O pretendente: TIAGO DE JESUS NOBRE, estado civil solteiro, profi ssão motorista,-
nascido em São Paulo, SP no dia (30/07/1986), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Wilson Santos Ferreira Nobre e de Dalvanete Docilina de 
Alencar. A pretendente: RENATA SANTANA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
esteticista,nascida em São Paulo, SP no dia (12/06/1977), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Abel Santana de Lima e de Josefa Nunes de Lima.

O pretendente: RAFAEL GARCIA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral,nascido em Arujá, SP no dia (23/09/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Vilmar de Souza Rocha e de Neuza Garcia de Britorocha. A 
pretendente: MICHELLE BARBOSA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão do 
lar,nascida em São Paulo, SP no dia (20/03/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco Creuton Rodrigues e de Cirlene Barbosa Lopes. 

O pretendente: MAURILIO DOS SANTOS EVANGELISTA, estado civil solteiro, pro-
fi ssãolimpador de vidros, nascido em Guarulhos, SP no dia (03/03/1989), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Cardoso Evangelista e de 
Edilena Maria dos Santos Evangelista. A pretendente: MARIANE DO NASCIMENTO 
FRESNEDA, estado civil solteira, profi ssão dolar, nascida em São Paulo, SP no dia 
(17/06/1991), residente e domiciliada neste distrito,São Paulo, SP, fi lha de Israel Benedito 
Fresneda e de Francisca Messias do Nascimento. 

O pretendente: PETRÔNIO FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão jardineiro,nas-
cido em São Paulo, SP no dia (02/07/1956), residente e domiciliado, no Jardim Camargo 
Novo, nestedistrito, São Paulo, SP, fi lho de Emidio Ferreira e de Conceição da Silva. A 
pretendente: MARIA NELI PEREIRA, estado civil divorciada, profi ssão secretária,nascida 
em Bom Jardim, RJ no dia (22/03/1961), residente e domiciliada, no Jardim Camargo 
Novo,neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Pereira e de Nair Til Pereira. 

O pretendente: RODRIGO LUIZ DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão pedrei-
ro,nascido em São Paulo, SP no dia (31/01/1985), residente e domiciliado neste distri-
to,São Paulo, SP, fi lho de Francisco Carlos de Souza e de Nivea Carla da Silva Souza. 
A pretendente: LAIANA BARBOSA GONZAGA, estado civil solteira, profi ssão designer 
desobrancelhas, nascida em São Paulo, SP no dia (04/08/1988), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Izabel Barbosa Gonzaga. 

O pretendente: EDNALDO JOSUÉ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliaradministrativo, nascido em Vitória de Santo Antão, PE no dia (14/11/1985), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joás Josué dos Santos e 
de Reginalda Maria dos Santos. A pretendente: JAMILE SILVA CORRÊA, estado civil 
solteira, profi ssão assistentefi nanceiro, nascida em Salvador, BA no dia (08/03/1991), 
residente e domiciliada neste distrito,São Paulo, SP, fi lha de Josenalio Silvestre Corrêa 
e de Joilma Lima Silva Corrêa. 

O pretendente: DANILO DE MEDEIROS, estado civil solteiro, profi ssão analista desu-
porte, nascido em São Paulo, SP no dia (29/07/1991), residente e domiciliado em São 
Mateus, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Lisboa de Medeiros e de Sebastiana Soares de 
Lima. A pretendente: JULIANA APARECIDA ANGELA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de dentista, nascida em São Paulo, SP no dia (27/09/1995),residente 
e domiciliada, no Jardim Maia, neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Angelo da 
Silva e de Eliane Pereira da Silva. 

O pretendente: ABNER FERREIRA CELESTINO, estado civil solteiro, profi ssão auxilia-
radministrativo, nascido em São Paulo, SP no dia (04/10/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Almeida Celestino e de Patricia Ferreira 
Celestino. A pretendente: THAIS CAROLINE DA SILVA CORREA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP no dia (30/12/1998), re-
sidente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Keller Ferreira Correa e de 
Jucelia da Silva Correa. 

O pretendente: RUBENS SANTOS DE MACÊDO, estado civil solteiro, profi ssão confe-
rente,nascido em Simões Filho, BA no dia (25/07/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Evaristo de Macêdo e de Maria de Lourdes Santos 
de Macêdo. A pretendente: DAYANE DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em Campinas, SP no dia (13/05/1991), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Jose da Silva e de Rosangela Maria 
dos Santos. 

O pretendente: ALEF ALMEIDA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão serralheiro,-
nascido em São Paulo, SP no dia (25/11/1993), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Adilson da Silva e de Marli Cordeiro de Almeida. A pretendente: 
MILENA SOUZA CAVALCANTI, estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, nascida 
em São Paulo, SP no dia (18/03/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Manoel de Mello Cavalcanti e de Railda Souza Silva. 

O pretendente: CARLOS WÉSLEY GOMES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi s-
sãoengenheiro, nascido em São Paulo, SP no dia (12/09/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eronides Alves de Souza e de Lucilene Gomes 
da Rocha Souza. A pretendente: ANNE GOES AGUIAR, estado civil solteira, profi ssão 
agente de locação,nascida em São Paulo, SP no dia (27/02/1990), residente e domiciliada 
neste distrto, São Paulo, SP, fi lha de Ciro Santos Aguiar e de Rosana Maria Goes Aguiar. 

O pretendente: ANDRÉ FERREIRA MOURA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
½ofi cal telefonia, nascido em Rio Formoso, PE no dia(17/09/1985), residente e domicilia-
do neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Moura da Silva e de Maria do Carmo 
Ferreira. A pretendente: GILVANE DE JESUS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar,nascida em Santa Luz, BA no dia (25/05/1979), residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Hailton Antonio dos Santos e de Maria Madalena de Jesus. 

O pretendente: PAULO LOPES FERREIRA, estado civil viúvo, profi ssão motorista, nascido 
em Santana da Ponte Pensa, SP no dia (03/12/1955), residente e domiciliado, em Poá, 
SP, fi lho de Francisco Lopes Ferreira e de Maria Lopes Ferreira. A pretendente: MARIA 
APARECIDA ROZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar deserviços gerais, nascida 
em São Paulo, SP no dia (26/01/1964),residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Alzira Amadaroza.

O pretendente: WESLEY CLAUDINO MARCELINO, estado civil solteiro, profi ssão estoquis-
ta, nascido em São Paulo, SP no dia (01/06/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo,SP, fi lho de Elias Marcelino e de Rosa Maria Claudino Marcelino. A pretendente: 
THAMIRIS OLIVEIRA DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão balconista de frios, 
nascida em São Paulo, SP no dia (15/01/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo,SP, fi lha de José Adeilton Vieira de Oliveira e de Cicera Viterbino de Araujo. 

O pretendente: RICHARD LUIS COSTA, estado civil solteiro, profi ssão cabeleireiro,nas-
cido em São Paulo, SP no dia (06/02/1995), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Wbiracy Pais da Costa e de Andreia Luiza dos Santos. CAROLINA 
DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São 
Paulo, SP no dia (16/03/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Claudia de Souza. 

O pretendente: IGOR DO NASCIMENTO NOVAIS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliarde 
controle de trafego, nascido em São Paulo, SP no dia(07/05/1996),residente e domicilia-
do neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maurino Possidonio de Novais e de Francisca 
do Nascimento de Novais. A pretendente: BRENDA MUNHOZ DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão atendente,nascida em São Paulo, SP no dia (10/10/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alex Evangelista da Silva e de Maria 
de Oliveira Munhoz Vicente. 

O pretendente: REGINALDO DA SILVA ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
operacional, nascido em São Paulo, SP no dia (24/03/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Pedro de Almeida e de Francisca Honorato da 
Silva Almeida. A pretendente: ERICA  ARAUJO SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
tecnica de enfermagem, nascida em São Paulo, SP no dia (17/07/1990), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo dos Santos e de Maria Oliveira 
de Araujo Santos. 

O pretendente: LUCAS HENRIQUE AZEVEDO BELO, estado civil solteiro, profi ssão 
publicitário, nascido em São Paulo, SP no dia (21/04/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Robson José da Silva Belo e de Suzelande Azevedo Pereira 
de Assis. A pretendente: LARISSA APARECIDA MISSON, estado civil solteira, profi ssão 
auditora,nascida em São Paulo, SP no dia (30/11/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Misson e de Cristina Aparecida de Araujo Misson. 

O pretendente: ANTONIO CARLOS BISPO SIRQUEIRA, estado civil divorciado, profi s-
sãomotorista, nascido em Ilhéus, BA no dia (03/04/1968), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP,fi lho de Joel Sirqueira dos Santos e de Romilda Assis Bispo. A 
pretendente: MARIA BETANIA DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, profi ssão 
operadora de caixa, nascida em Dona Inês, PB no dia (18/07/1968), residente e domi-
ciliada neste distrito,São Paulo, SP, fi lha de Valdomiro Jeronimo do Nascimento e de 
Maura Melo do Nascimento. 

O pretendente: FABIO ROGERIO DE CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP no dia (30/09/1977),residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vera Lucia de Campos. A pretendente: SIMONE DA SILVA 
SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar,nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP no 
dia (30/05/1986),residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria de 
Lourdes Silva de Souza. 

O pretendente: WELLINGTON DIAS MALTA, estado civil solteiro, profi ssão encarrega-
do,nascido em São Paulo, SP no dia (05/03/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Soares Malta e de Ana Dias Malta. A pretendente: 
ELIVANETE JESUS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista,nascida em 
Mirangaba, BA no dia (24/11/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Renato Pedro da Silva e de Auzinete Ana de Jesus. 

O pretendente: JACKSON  ANDRE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro,-
nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia (18/10/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elzenildes dos Santos Lima. A pretendente: VANESSA 
LIMA BARBOSA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar,nascida em São Paulo, 
SP no dia (10/05/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo,SP, fi lha de 
Edes Fernandes de Souza e de Sirlene Lima Barbosa Sousa.

O pretendente: WILLIAM FERREIRA ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão seguran-
ça,nascido em São Paulo, São Paulo, SP no dia (16/06/1979), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Albertino Almeida e de Terezinha Jose Ferreira. A 
pretendente: DANIELA FERNANDES BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão auxiliarde 
limpeza, nascida em São Paulo, SP no dia (15/12/1985), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Fernandes Barbosa.

O pretendente: YAGO DE ABREU CAVALCANTE, estado civil solteiro, profi ssão vende-
dor,nascido em São Paulo, SP no dia (19/11/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Eilzo Soares Cavalcante e de Domelice Maria de Souza Abreu. A 
pretendente: TAIANE CAVALCANTE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar,-
nascida em Remanso, BA no dia (07/11/1999), residente e domiciliada neste distrito,São 
Paulo, SP, fi lha de José Batista da Silva e de Maria de Lourdes Cavalcante.
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:

LUCAS DIAS DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/313.FLS.041V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de 
junho de mil novecentos e noventa e oito (14/06/1998), residente e domiciliado Rua Airton 
Senna, 623, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Raimundo Dias de Sousa e de Lucinéia da Silva Dias de Sousa. MABIA KEYLLA RAMOS 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Guaianases, nesta Capital 
(CN:LV.A/411.FLS.056V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de abril de dois mil 
e dois (19/04/2002), residente e domiciliada Rua Airton Senna, 578, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniela Aparecida Ramos da Silva. 

SANDRA CRISTINA BENTO, estado civil solteira, profi ssão caixa, nascida em Subdistrito 
Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/292.FLS.092V IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia 
três de maio de mil novecentos e setenta e um (03/05/1971), residente e domiciliada Rua 
Alfredo Costa, 265, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Dimas 
Bento e de Maria Isabel dos Santos Bento. VALERIA MARIA DA SILVA, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de conferente, nascida em São Bernardo do Campo, neste 
Estado, São Bernardo do Campo, SP no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos e 
oitenta (29/08/1980), residente e domiciliada Rua Alfredo Costa, 265, Jardim Liderança, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valerio Tome da Silva e de Maria Jose da Silva. 

DAMIÃO VIRGOLINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido em 
Coremas, Estado da Paraíba (CN:LV.A/011.FLS.095 COREMAS/PB), Coremas, PB no 
dia dez de janeiro de mil novecentos e setenta e um (10/01/1971), residente e domiciliado 
Rua Ângelo Laporte, 68, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josefa Virgolino 
da Silva. ROSELI MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/013.FLS.264-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e um de outubro de mil novecentos e setenta e sete (21/10/1977), residente e 
domiciliada Rua Ângelo Laporte, 68, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Alves da Silva e de Terezinha Maria da Silva. 

ALEF SOUZA DO PRADO, estado civil solteiro, profi ssão representante comercial, nas-
cido em Subdistrito Butantã, nesta Capital (CN:LV.A/231.FLS.091-BUTANTÃ/SP), São 
Paulo, SP no dia dez de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (10/02/1994), 
residente e domiciliado Rua Giuseppe Marino, 200, bloco A-5, apartamento 21, Parque 
Novo Mundo, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Batista do Prado e de 
Andrea Francisca de Souza. SHEILA FERREIRA CAVALCANTE, estado civil solteira, 
profi ssão técnica em enfermagem, nascida em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital 
(CN:LV.A/094.FLS.082-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de julho de 
mil novecentos e oitenta e nove (17/07/1989), residente e domiciliada Avenida Francisco 
Tranchesi, 73, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Cicero Malafaia Cavalcante e de Maria Cicera Ferreira da Silva Cavalcante. 

JOSÉ ROBERTO AMADO, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dois de fevereiro de mil novecentos e cinquenta 
e nove (02/02/1959), residente e domiciliado Rua Rock Estrela, 67, casa 02, Conjunto 
Habitacional Águia de Haia, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Amado e de Odette Lavieri 
Amado. VERONICA BATISTA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão aposentada, 
nascida em Distrito de Escondido, Município de Itamaraju, Estado da Bahia, Itamaraju, 
BA no dia dezenove de julho de mil novecentos e quarenta e seis (19/07/1946), residente 
e domiciliada Rua Rock Estrela, 67, casa 02, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Filomeno Mendes Batista e de Corina Domingas da Silva. 

WALDOMIRO JOSE SANT'ANA, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido em 
Osasco, neste Estado, Osasco, SP no dia vinte de março de mil novecentos e cinquenta 
(20/03/1950), residente e domiciliado Rua Sal da Terra, 176, bloco 06, apartamento 01, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Enedino 
Santana e de Maria Carneiro. MARIANA CORRÊA DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fi ssão do lar, nascida em Santópolis do Aguapeí, neste Estado (CN:LV.A/004.FLS.135 
SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ/SP), Santópolis do Aguapeí, SP no dia dezenove de maio de 
mil novecentos e sessenta e um (19/05/1961), residente e domiciliada Rua Sal da Terra, 
176, bloco 06, apartamento 01, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Corrêa da Silva e de Maria da Silva. 

ADRIANO DE LIMA RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão técnico eletrônico, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/016.FLS.252 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de 
novembro de mil novecentos e setenta e sete (06/11/1977), residente e domiciliado Rua 
Comendador Palmarino Calabrez, 44, casa 02, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Francisco Egidio Rodrigues e de Maria de Lourdes de Lima Rodrigues. MAISA 
MONTEIRO RIBAS, estado civil solteira, profi ssão funcionária pública, nascida em Sub-
distrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/188.FLS.072V-VILA PRUDENTE/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e setenta e cinco (26/05/1975), 
residente e domiciliada Rua Comendador Palmarino Calabrez, 44, casa 02, Vila Brasil, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcilio Ribas e de Maria Nanci Monteiro Ribas. 

ROBERTO DA SILVA BOTELHO, estado civil divorciado, profi ssão profi ssional liberal, 
nascido em Subdistrito Saúde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quinze de março de mil 
novecentos e setenta e cinco (15/03/1975), residente e domiciliado Avenida Inajá-Guaçu, 
782, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Odeon 
Botelho e de Maria José da Silva Botelho. SIMONE LOPES DE OLIVEIRA, estado civil 
divorciada, profi ssão enfermeira, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
trinta de outubro de mil novecentos e oitenta e um (30/10/1981), residente e domiciliada 
Avenida Inajá-Guaçu, 782, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Lopes de Oliveira e de Maria Gutierre de Oliveira. 

ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/031.FLS.306 PARI/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (19/01/1984), residente e domiciliado Rua 
Canção Agalopada, 330, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de João Pereira e de Lucia Helena dos Santos Silva. AMANDA ALDERICA DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão copeira hospitalar, nascida em São Miguel Pau-
lista, nesta Capital (CN:LV.A/106.FLS.275-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze 
de junho de mil novecentos e oitenta e oito (12/06/1988), residente e domiciliada Rua 
Canção Agalopada, 330, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de João de Deus da Silva e de Ormi Gonçalves da Silva. 

VINICYUS ROBERTO CRISTIANO, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em 
Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/057.FLS.242 MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e quatro de julho de mil novecentos e noventa (24/07/1990), residente e domiciliado 
Rua Flor da Verdade, 205, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Roberto 
Cristiano e de Marli dos Reis Biliu Cristiano. CLAUDIA DAS CHAGAS LISBOA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/263.
FLS.265V-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia dois de março de mil novecentos e 
noventa e seis (02/03/1996), residente e domiciliada Rua Flor do Japão, 24, casa 02, Vila Verde, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Carlos Lisboa e de Simone das Chagas Lisboa. 

ADRIANO ALEX VIANA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, 
nascido em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia vinte e oito de agosto de mil 
novecentos e oitenta e seis (28/08/1986), residente e domiciliado Rua Brook Taylor, 385, 
Jardim Nordeste, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Domingos dos Santos e de Ivani 
Alves Viana. CARLOS AUGUSTO COUTINHO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico de farmácia, nascido em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/045.
FLS.226-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia doze de outubro de mil novecentos e 
oitenta e oito (12/10/1988), residente e domiciliado Rua Goiti, 432, bloco 01, apartamento 
22, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourival Alves de Souza e de 
Maria Helena Coutinho de Souza. 

KAUE VINICIUS VELTEN ALVES, estado civil solteiro, profi ssão instalador, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/402.FLS.161-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta e um de maio de mil novecentos e noventa e cinco (31/05/1995), 
residente e domiciliado Rua Geraldo Silvani, 117, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jachson Piau Alves Filho e de Vera Lucia Velten Alves. BIANCA DE 
LIMA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão técnico de seguros, nascida em Santo 
André, neste Estado (CN:LV.A/117.FLS.203 TATUAPÉ/SP), Santo André, SP no dia dez 
de julho de mil novecentos e noventa e sete (10/07/1997), residente e domiciliada Rua 
Lourenço Cândido de Siqueira, 200, Jardim Arize, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de 
Sidney Aparecido Pereira e de Renata Ferreira de Lima. 

TELÊ JÚNIOR DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em Sabará, 
Estado de Minas Gerais (CN:LV-A-041,FLS.188 SABARÁ/MG), Sabará, MG no dia qua-
torze de outubro de mil novecentos e setenta e um (14/10/1971), residente e domiciliado 
Rua Olhos Mansos, 15, casa 01, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Odório dos Santos e de Izaura de Freitas Santos. SILVIA CRISTINA 
BARBOSA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos, neste 
Estado (CN:LV-A-251,FLS.211V-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP 
no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (23/12/1982), residente 
e domiciliada Rua Edmundo de Paula Coelho, 301, casa 02, Parque Guarani, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Germino José da Silva e de Maria Barbosa da Silva. 

LUIZ FELIPE DA SILVA MARIANO, estado civil solteiro, profi ssão assistente de logística 
pleno, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/337.FLS.165-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e três (28/02/1993), residente e domiciliado Rua André Basili, 71, fundos, Vila Chuca, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Flavio Mariano e de Josefa Maria da Silva 
Mariano. JENIFER PALOCO SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/091.FLS.084 GUAIANASES/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta e um de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (31/12/1992), 
residente e domiciliada Rua André Basili, 168, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Edson José da Silva e de Isabel Cristina Paloco.

RAFAEL DE SOUSA FALCÃO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de expedição, 
nascido em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/200.FLS.072V-SUBDISTRITO 
INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia trinta de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e oito (30/12/1988), residente e domiciliado Rua Veríssimo da Silva, 416, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos dos Santos 
Falcão e de Ana Paula Correia de Sousa Falcão. FLÁVIA CRISTINA RODRIGUES DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Guarulhos, neste Estado 
(CN:LV.A/107.FLS.156 ITAQUERA/SP), Guarulhos, SP no dia onze de agosto de mil 
novecentos e oitenta e oito (11/08/1988), residente e domiciliada Rua Veríssimo da Sil-
va, 416, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Flavio 
Henrique Dias da Silva e de Lucrecia de Fatima Rodrigues da Silva. 
 
JOSÉ CLAUDIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Buique, Estado de Pernambuco (CN:LV-A-016,FLS.120-2º OFÍCIO DE BARREIRAS/BA, 
Buique, PE no dia vinte e seis de março de mil novecentos e noventa e dois (26/03/1992), 
residente e domiciliado Rua Maciel Monteiro, 111, casa 02, Vila Santa Teresa, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Cícero José da Silva e de Francisca Maria da Silva. 
PAULA MARIANE DE OLIVEIRA PIMENTA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nas-
cida em Barreiras, Estado da Bahia (CN:LV-A-046,FLS.50-1º OFÍCIO DE BARREIRAS/
BA), Barreiras, BA no dia quatro de dezembro de dois mil e um (04/12/2001), residente 
e domiciliada Rua Pinheiro do Paraná, 46, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Joacy Teixeira Pimenta e de Maria de Oliveira Pimenta. 

ALEXANDER DE DEUS MACIEL, estado civil solteiro, profi ssão educador físico, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/034.FLS.015V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e um de outubro de mil novecentos e oitenta e dois (21/10/1982), residente e 
domiciliado Rua Álvaro de Mendonça, 773, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Johnny 
Madri Maciel e de Sonia Maria Alves Rodrigues Maciel. ALANA FERNANDES FONTES, 
estado civil solteira, profi ssão corretora de seguros, nascida em Subdistrito Moóca, nesta 
Capital (CN:LV.A/051.FLS.156-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de junho 
de mil novecentos e oitenta e oito (29/06/1988), residente e domiciliada Rua Julita Oli-
veira Galindo, 222, Jardim das Camélias, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Enaldo 
Rodrigues Fontes e de Roseli Fernandes dos Santos Fontes. 

CARLOS EDUARDO VIEIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão músico, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de maio de mil novecentos 
e oitenta e oito (21/05/1988), residente e domiciliado Travessa Adolfo Aber, 18, casa 
01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Wilson da Silva e de 
Elizabeth Vieira da Silva. JANE ESTIGARIBIA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em Campo Ere, Estado de Santa Catarina (CN:LV.A/324.FLS.263-FOZ DO 
IGUAÇU/PR), Campo Ere, SC no dia treze de dezembro de mil novecentos e oitenta e 
nove (13/12/1989), residente e domiciliada Rua Bento Ribeiro, 36, apartamento 21-A, 
Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osmar Estigaribia e de Teresinha 
Caminski Estigaribia. 

ALEX ROGÉRIO DO PRADO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/249.FLS.271-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia 
cinco de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (05/01/1982), residente e domiciliado 
Rua São Lourenço, 1807, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Oracio Avelino do Prado e de Maria Dalva Rogério do Prado. CRISTIANE DE 
OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Anadia, 
Estado de Alagoas (CN:LV.A/016.FLS.211 ANADIA/AL), Anadia, AL no dia quinze de 
julho de mil novecentos e oitenta e seis (15/07/1986), residente e domiciliada Rua São 
Lourenço, 1807, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Cicero Candido dos Santos e de Edneusa de Oliveira Santos. 

CLAUDIO ORVALHO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em neste 
Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e setenta e 
seis (29/09/1976), residente e domiciliado Rua Pinheiro Preto, 142, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João Orvalho e de Cecília Imura Orvalho. GLACIGLEI MARTINS 
DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ibititá, Estado da Bahia 
(CN:LV-A-014,FLS.110-BARRO ALTO BA), Ibititá, BA no dia trinta de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e três (30/12/1983), residente e domiciliada Rua Pinheiro Preto, 
142, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Aurora de Almeida e de Alzanir Martins 
de Almeida. 

JUDSON AMARO CARNEIRO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em Natal, 
Estado do Rio Grande do Norte (CN:LV.A/312.FLS.145 5º OFÍCIO DE NATAL/RN), Natal, 
RN no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e noventa (28/09/1990), residente 
e domiciliado Rua Mariz Sarmento, 248, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de João Maria Carneiro e de Francisca Lúcia de Lima. TULYANI DA CUNHA MANGOLIN, 
estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia vinte e um de julho de mil novecentos e oitenta e nove (21/07/1989), residente 
e domiciliada Rua Carnaval, 196, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Dorival Roberto Mangolin e de Silmara Nunes da Cunha Mangolin. 

NATANAEL SANTOS CORDEIRO, estado civil solteiro, profi ssão instalador de tele-
fonia, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/216.FLS.231V-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e seis (29/12/1986), residente e domiciliado Rua Lembranças 
do Futuro, 28, casa 03, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Domingos Cordeiro e de Jovelina Souza Santos Cordeiro. 
BÁRBARA DUARTE BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/048.FLS.174 SUBDISTRITO MOÓCA/
SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e oitenta e sete 
(16/08/1987), residente e domiciliada Rua Lembranças do Futuro, 28, casa 03, Conjunto 
Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Neuton Barbosa 
e de Terezinha Duarte da Silva. 

GUSTAVO VINICIUS FARIAS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar admi-
nistrativo, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/140.FLS.248-ERMELINO MATARA-
ZZO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e noventa 
e cinco (27/11/1995), residente e domiciliado Rua Hiroaki Torigoi, 45, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Roberto Farias de Souza e de Marcia de 
Cassia Lima Farias de Souza. JÉSSICA SOUZA FREIRE DE SÁ, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/190.FLS.134 
VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia nove de março de mil novecentos e noventa 
e cinco (09/03/1995), residente e domiciliada Rua Antônio da Silva Correia, 68, casa 01, 
Vila Nova Curuçá, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Freire Leite de Sá 
e de Ana Batista de Souza. 

VAGNER FERNANDES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão técnico quí-
mico, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/192.178-1º SUBDISTRITO DE 
GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia primeiro de dezembro de mil novecentos e 
oitenta (01/12/1980), residente e domiciliado Rua Arte do Sol, 30, quadra B, Conjunto 
Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nivaldo Fernandes dos 
Santos e de Zelina Isabel dos Santos. JANETE TEIXEIRA COSTA, estado civil solteira, 
profi ssão assistente de biblioteca, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital 
(CN:LV.A/251.FLS.050V-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia sete de maio de mil 
novecentos e setenta e três (07/05/1973), residente e domiciliada Rua Bento Ribeiro, 
254, casa 01, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Bezerra da Costa 
e de Gilvanete Teixeira Costa. 

LUIZ HENRIQUE KERNCHEN DIAS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV-A-309,FLS.176 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
doze de maio de mil novecentos e noventa e oito (12/05/1998), residente e domiciliado 
Rua Sílvio Barbini, 414, bloco C, apartamento 12, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Olicio Roberto Dias e de Juliana Secco dos Santos 
Kernchen. ESTEFANI CAROLINA CHILIANI BARBIERI, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-202,FLS.231 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de maio de mil novecentos e noventa e quatro (04/05/1994), residente 
e domiciliada Rua Sílvio Barbini, 414, bloco C, apartamento 12, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Herbert Augusto Barbieri e de 
Clarice Regina Chiliani. 

WILLIAM DA SILVA LOPES, estado civil solteiro, profi ssão motofretista, nascido em 
Subdistrito Jardim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/024.FLS.239-JARDIM PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e setenta e nove 
(25/06/1979), residente e domiciliado Rua Guarapá, 02, casa 01, Parque Guarani, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gildo Augusto da Silva Lopes e de Dalila da Silva Lopes. 
ELISABETE BARRETO DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia oito de setembro de mil 
novecentos e oitenta e um (08/09/1981), residente e domiciliada Rua Guarapá, 02, casa 
01, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elias Pereira dos Santos e 
de Elinalva de Jesus Barreto. 

LUCAS LEODEGARIO PEREIRA AKYAMA, estado civil solteiro, profi ssão suporte 
técnico, nascido em neste Distrito (CN:LV-A-204,FLS.133V ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de junho de mil novecentos e noventa e quatro (08/06/1994), 
residente e domiciliado Rua Iracema, 05, B, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Marcos de Assis Akyama e de Valdirene Leodegario Pereira Akyama. LEILA 
KAROLINA LOPES DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
telemarketing, nascida em neste Distrito (CN:LV-A 178,FLS.270V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e noventa e três 
(25/03/1993), residente e domiciliada Rua Freguesia de Poiares, 321, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lelio Reginaldo de Andrade Filho e de Marleide 
Vieira Lopes de Andrade. 

GUILHERME LUCAS BARROS ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão desenhista, 
nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/176.FLS.233-VILA MA-
RIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e cinco (21/02/1995), residente e domiciliado Rua João Fernandes, 66, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lucio Roberto de Andrade 
e de Luciene de Barros Silva. AMANDA REGINA ROLIM DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Subdistrito Cerqueira César, nesta 
Capital (CN:LV.A/401.FLS.115-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia dez de 
setembro de mil novecentos e noventa e oito (10/09/1998), residente e domiciliada Rua 
Moreira Terra, 218, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José Carlos dos Santos e de Katia Regina Rolim dos Santos. 

RUHAN RENATO SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão repositor, nascido 
em Itabuna, Estado da Bahia (CN:LV.A/151.FLS.218V 1° OFÍCIO DE ITABUNA/BA), Ita-
buna, BA no dia quinze de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (15/12/1994), 
residente e domiciliado Rua Mário de Salles Oliveira Malta, 24, casa 07, Vila Verde, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fábio Renato Oliveira dos Santos e de Joelma Ferreira 
da Silva. JULIANE FRAGNAN DOS SANTOS TAVARES CHABUH, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de telemarketing, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/240.FLS.080-I-
TAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de janeiro de mil novecentos e noventa e 
seis (03/01/1996), residente e domiciliada Rua Mário de Salles Oliveira Malta, 24, casa 
07, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alan Marcos Tavares Chabuh e de 
Sandra Regina Fragnan dos Santos. 

MARCELO FERREIRA DOS REIS, estado civil divorciado, profi ssão varredor, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quinze de outubro de mil novecentos 
e setenta e seis (15/10/1976), residente e domiciliado Rua Cana de Açúcar, 106, A, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilmar dos Reis e de Maria de 
Lourdes Ferreira Lima. TATIANE OLIVEIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profi s-
são do lar, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A-086,FLS.261 
BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia quatro de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e sete (04/12/1987), residente e domiciliada Rua Cana de Açúcar, 106, A, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Milton Caetano de Souza e de 
Maria Raimunda Mendes Oliveira. 

LUCAS TADEU MOURA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/139.FLS.132 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e oito de julho de mil novecentos e noventa e cinco (28/07/1995), residente 
e domiciliado Avenida Índios Goiás, 74, Vila Cosmopolita, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lho de Rogério Alves de Souza e de Simone Aparecida Moura de Souza. LUDMILA 
PIMENTEL DA SILVA LEITE, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nas-
cida em Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/706.FLS.088-SANTO AMARO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e noventa e oito 
(28/11/1998), residente e domiciliada Rua Emílio Serrano, 126, bloco A, apartamento 11, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adalto da 
Silva Leite e de Mirian Cristina Pimentel da Silva. 

DAMIR AL'MUKHAMBETOV, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido em Iasny, 
Província de Oremburgo - Rússia, Iasny, Província de Oremburgo - Rússia no dia doze 
de junho de mil novecentos e oitenta e seis (12/06/1986), residente e domiciliado Rua 
Surucuás, 782, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Ermek Al'mukhambetov e de Venera Al'mukhambetova. CHIRLIANE CONCEIÇÃO 
DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão auricoloterapeuta, nascida em Pindobaçu, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/041.FLS.599-PINDOBAÇU/BA), Pindobaçu, BA no dia quatro 
de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (04/11/1988), residente e domiciliada Rua 
Catarina Cubas, 114, Lajeado, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Arnaldo Marcelo de 
Oliveira e de Maria Conceição Silva de Oliveira. 

RODOLPHO VASCONCELOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão amarrador, 
nascido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV-A-239,FLS.172-PENHA 
DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia três de junho de mil novecentos e noventa e 
três (03/06/1993), residente e domiciliado Rua Harry Danhenberg, 1012, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edison Vasconcelos de Souza e de Sueli Felix dos 
Santos. ANGELA DOS SANTOS FURTADO, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
caixa, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A 101,fl s.176-TATUAPÉ/SP), 
São Paulo, SP no dia treze de maio de mil novecentos e noventa e cinco (13/05/1995), 
residente e domiciliada Rua Harry Danhenberg, 1012, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Neves Furtado e de Angelica dos Santos. 

JEFFERSON ALVES PEREIRA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de manu-
tenção predial, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/155.FLS.190-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de novembro de mil novecentos e oitenta 
e três (01/11/1983), residente e domiciliado Rua Confi ssão, 800, Gleba do Pêssego, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adauto Pereira Cruz e de Maria Lucia Alves Cruz. MAYARA 
CRISTINA DE PAULA, estado civil solteira, profi ssão cuidadora de idosos, nascida em 
Indaiatuba, neste Estado (CN:LV.A/097.FLS.073 INDAIATUBA/SP), Indaiatuba, SP no dia 
vinte e dois de agosto de mil novecentos e noventa (22/08/1990), residente e domiciliada 
Rua Confi ssão, 800, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcio de 
Paula e de Claudia Nascimento da Conceição de Paula. 

ELITON RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão promotor de vendas, nascido em 
Osasco, neste Estado, (CN:LV.A/003,FLS.022-2º SUBDISTRITO OSASCO/SP), Osasco, 
SP no dia primeiro de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (01/09/1987), residente 
e domiciliado Rua Jambeiro, 188, Cidade das Flores, Osasco, neste Estado, Osasco, SP, 
fi lho de Antonio Natal Rodrigues e de Iolanda Maria de Jesus Alves Rodrigues. JOSÉLIA 
ELISEU DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão promotora de vendas, nascida 
em São Francisco do Piauí, Estado do Piauí, (CN:LV.A/015,FLS.100-SÃO FRANCISCO 
DO PIAUÍ/PI), São Francisco do Piauí, PI no dia treze de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e nove (13/02/1989), residente e domiciliada Avenida Caititu, 1076, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José do Nascimento e de 
Josefa Eliseu do Nascimento. 

DIEGO ROCHA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de infraestrutura, 
nascido em Subdistrito Lapa, nesta Capital (CN:LV.A/143,FLS.43-LAPA-SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (04/08/1985), residente e 
domiciliado Rua Tomé Álvares de Castro, 98, bloco H, apartamento 42, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Donizete Francisco de Oliveira e de Maria Apare-
cida da Rocha Oliveira. ALANDA ZIMBRES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de atendimento, nascida em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/74,FLS.151V-VILA 
MARIANA-SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e seis (29/12/1986), residente e domiciliada Rua Tomé Álvares de Castro, 98, 
bloco H, apartamento 42, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Saulo 
Soares da Silva e de Ana Maria Zimbres da Silva. 

CAIO HENRIQUE PEREIRA CAMPANHA, estado civil solteiro, profi ssão pleno em F.L.V, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/075.FLS.159V-VILA MARIANA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (21/09/1986), residente 
e domiciliado Rua Dança do Fogo, 51, apartamento 22-B, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alberto Campanha e de Raimunda 
da Silva Sousa. KARINA VALERIO ALVES, estado civil solteira, profi ssão analista técnico 
de gerenciamento de redes, nascida em Subdistrito Vila Guilherme, nesta Capital (CN:L-
V.A/037.FLS.022-VILA GUILHERME/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de março de 
mil novecentos e oitenta e sete (28/03/1987), residente e domiciliada Rua Dança do Fogo, 
51, apartamento 22-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Regildo Farias Alves e de Nadir Valerio Felicio Alves. 

HUGO KENJI BABA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Subdistrito 
Vila Madalena, nesta Capital, (CN:LV.A/049,FLS.338 SUBDISTRITO VILA MADALENA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e oitenta e três 
(26/12/1983), residente e domiciliado Avenida Francisco Tranchesi, 1228, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Shiguearu Baba e de Maria 
das Graças Soares Baba. ANGELA URASHIMA, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital, São Paulo, SP no dia nove de janeiro 
de mil novecentos e oitenta (09/01/1980), residente e domiciliada Avenida Francisco 
Tranchesi, 1228, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Hiroshi Urashima e de Delirges Ferneda Urashima. 

DANILO DE MELO VAZ SARAIVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em neste Distrito, (CN:LV.A/194,FLS.185-ITAQUERA-SP), São Paulo, SP no dia quinze 
de dezembro de mil novecentos e noventa e três (15/12/1993), residente e domiciliado 
Rua Serra de São Domingos, 502, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Wilson Antonio Vaz Saraiva e de Dormefrech Josefa Carneiro de Melo. THAMIRES 
PEREIRA FIDELIS, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - 
Capital, (CN:LV.A/127,FLS.13-ALTO DA MOOCA-SP), São Paulo, SP no dia dezessete 
de dezembro de mil novecentos e noventa e seis (17/12/1996), residente e domiciliada 
Rua Pindaibal, 170, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcio 
Fidelis Rodrigues e de Marilidia Pereira Fidelis Rodrigues. 

MARCIO EVANGELISTA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão consultor técnico, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A 060,FLS.229-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e setenta 
e nove (27/04/1979), residente e domiciliado Rua Vicente Xavier, 95, Vila Regina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Evangelista Santos e de Helena Amara Santos. 
PATRÍCIA APARECIDA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida 
em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV-A 026,FLS.011V-MOÓCA/SP), São Paulo, 
SP no dia nove de março de mil novecentos e oitenta e dois (09/03/1982), residente e 
domiciliada Rua Vicente Xavier, 95, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Sebastião Trindade dos Santos e de Maria Aparecida de Carvalho Santos. 

FERNANDO MENEZES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão supervisor, nascido 
em Subdistrito Jardim Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dois de maio de mil 
novecentos e noventa e quatro (02/05/1994), residente e domiciliado Rua João Hoff mann, 
143, Bela Vista, 1º Subdistrito de Osasco, neste Estado, Osasco, SP, fi lho de José Ivaldo 
Da Silva e de Maria Cristina de Menezes Silva. SILVANY SOARES DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão assistente jurídico, nascida em Barbalha, Estado do Ceará, Barbalha, 
CE no dia dezoito de janeiro de mil novecentos e noventa e três (18/01/1993), residente 
e domiciliada Rua Leoberto Leal, 225, Jardim Adelaide, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Joaquim da Silva e de Terezinha Maria Soares da Silva. Cópia Enviada Pelo 
Ofi cial De Registro Civil Das Pessoas Naturais Do 1º Subdistrito De Osasco, Neste Estado. 

EMERSON COSTA DIAS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de manutenção, nascido 
em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/101.FLS.245-SAÚDE/SP), São Paulo, SP 
no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (17/12/1989), residente 
e domiciliado Rua Erva Galega, 365, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Uberlando Dias Santos e de Maria Nilza Silva Costa. BARBARA ESTER 
VICENTE SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão telefonista, nascida em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/144.FLS.227V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia três de março de mil novecentos e noventa e um (03/03/1991), residente e 
domiciliada Rua Erva Galega, 365, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Luiz Fernando dos Santos e de Marcia Vicente Silva dos Santos. 

FAGNER EDUARDO GONÇALES, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/121.FLS.239V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de 
janeiro de mil novecentos e noventa (06/01/1990), residente e domiciliado Rua Lagoa das 
Bananeiras, 60, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Fátima Sábio 
Gonçales. TAMIRIS MOREIRA ANDRADE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/129.FLS.038V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia trinta de junho de mil novecentos e noventa (30/06/1990), residente e domiciliada 
Rua Lagoa das Bananeiras, 60, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Adilson Couto da Silva e de Marlene Moreira Andrade da Silva. 

VINÍCIUS DE SOUZA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Porteirinha, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/003.FLS.071 PAI PEDRO/MG), Porteirinha, 
MG no dia quatorze de março de mil novecentos e oitenta e quatro (14/03/1984), residente 
e domiciliado Avenida Moisés Maimônides, 462, casa 03, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Ferreira da Costa e de Maria das Graças de Souza Costa. 
VIVIAN DA SILVA AFFONSO DA COSTA, estado civil divorciada, profi ssão ofi cial de 
limpeza, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezenove de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e dois (19/02/1982), residente e domiciliada Avenida Moisés 
Maimônides, 462, casa 03, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adolpho 
Fernandes Aff onso Filho e de Ivani da Silva Aff onso. 

ADERCINO ALVES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Taiobeiras, Estado de Minas Gerais (CN:LV-A-008,FLS.141 TAIOBEIRAS/MG), Taiobeiras, 
MG no dia onze de novembro de mil novecentos e sessenta e quatro (11/11/1964), residente 
e domiciliado Rua Rio Birigui, 96, casa 01, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Gasparino Alves de Souza e de Rosa Barbosa Lima. SUELY CRESPILHO 
GERALDO, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Vila Prudente, nesta 
Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e setenta e um 
(25/03/1971), residente e domiciliada Rua Rio Birigui, 96, casa 01, Gleba do Pêssego, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Crespilho e de Margarida Maria Crespilho. 

PEDRO MANOEL DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão eletricista, nascido em 
Lajedo, Estado de Pernambuco, Lajedo, PE no dia dois de julho de mil novecentos e 
cinquenta e um (02/07/1951), residente e domiciliado Rua Avanhandava, 921, aparta-
mento 53, Bela Vista, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Lourenço da Silva e 
de Quiteria Clara da Silva. CICERA DA SILVA GOUVEIA, estado civil solteira, profi ssão 
autônoma, nascida em São João, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/049.FLS.245-SÃO 
JOÃO/PE), São João, PE no dia quatro de abril de mil novecentos e setenta (04/04/1970), 
residente e domiciliada Rua John Speers, 232, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Valdomiro Gouveia da Silva e de Ester da Silva Gouveia. 

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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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:

A pretendente: CHANTELLE MANDY ANSELL, de nacionalidade britânica, solteira, se-
gurança, natural de Lisburn - Reino Unido, no dia (17/10/1985), residente e domiciliada na 
Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lha de Roy William Ansell e de Rebbeca Margaret Ansell. 
A pretendente: GABRIELA ANGÉLICA VIEIRA DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, 
solteira, cabeleireira, natural de Embu das Artes, SP, no dia (20/10/1985), residente e 
domiciliada na Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lha de Celso Tadeu Gonçalves da Rocha 
e de Maria Lucia Vieira da Rocha.


