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BOLSAS
O Ibovespa: +0,64% Pontos: 
71.404,59 Máxima de +0,94% 
: 71.622 pontos Mínima de 
-1,06% : 70.203 pontos Volu-
me: 8,73 bilhões Variação em 
2018: -6,54% Variação no mês: 
-6,97% Dow Jones: +0,12% Pon-
tos: 24.283,11 Nasdaq: +0,39% 
Pontos: 7.561,63 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7976 Venda: R$ 3,7981 
Variação: +0,57% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,87 Venda: R$ 3,97 
Variação: +0,59% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7715 Venda: R$ 
3,7721 Variação: -0,1% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,7430 
Venda: R$ 3,9400 Variação: 
+0,43% - Dólar Futuro (julho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,77% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.259,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,71% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 154,500 
Variação: -0,64%.

Cotação: R$ 3,7975 Variação: 
+0,54% - Euro (às 17h30) Compra: 
US$ 1,1651 Venda: US$ 1,1652 
Variação: -0,42% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,4200 Venda: R$ 
4,4220 Variação: +0,07% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3530 Ven-
da: R$ 4,5930 Variação: estável.

Futuro: -0,1% Pontos: 71.930 
Máxima (pontos): 72.170 Míni-
ma (pontos): 70.625. Global 40 
Cotação: 775,460 centavos de 
dólar Variação: +0,07%.

"Num fi lme o 
que importa não 
é a realidade, 
mas o que dela 
possa extrair a 
imaginação".
Charles Chaplin (1889/1977)
Ator britânico

Fernando Capez (PSDB-SP), 
a senadora Gleisi Hoffmann e 
seu marido, o ex-ministro Paulo 
Bernardo, e o ex-tesoureiro do 
PP, João Claudio Genu, conde-
nado na Lava Jato (ABr).

Por 3 votos a 1, a Segunda 
Turma do STF decidiu 
ontem (26) suspender 

a execução da condenação do 
ex-ministro José Dirceu a 30 
anos de prisão na Operação 
Lava Jato. Com a decisão, 
Dirceu deverá ser solto. A 
decisão foi tomada a partir 
de um habeas corpus proto-
colado pela defesa de Dirceu. 
Votaram pela soltura o relator, 
Dias Toffoli, e os ministros 
Gilmar Mendes e Ricardo 
Lewandowski.

Edson Fachin, relator dos 
processos da Lava Jato no 
STF, votou contra a conces-
são da liberdade. A maioria 

 Por 3 votos a 1, a Segunda 
Turma do STF manda soltar 
ex-ministro José Dirceu

entendeu que o cálculo da 
pena pode ser revisto e Dirceu 
pode aguardar em liberdade o 
julgamento do recurso contra 
a condenação. O julgamento foi 
marcado por várias trocas de 
farpas entre os ministros Dias 
Toffoli e Edson Fachin, que 
pediu vista do habeas corpus, 
mas os demais integrantes da 
Segunda Turma decidiram 
encaminhar a votação.

O procedimento não é usual 
no STF. Em geral, quando in-
tegrantes pedem vista de um 
processo, os demais chegam a 
adiantar o voto, mas o resultado 
fi ca suspenso e não é proclama-
do. Em um dos trechos do julga-

mento, ao discordar do voto de 
Toffoli,  Fachin sustentou que o 
ministro estaria descumprindo 
a decisão do plenário que au-
torizou a prisão após o fi m dos 
recursos em segunda instância. 
No entanto, Toffoli divergiu das 
ponderações e passou a rebater 
os argumentos de Fachin.

“Mas aí não tem a ver com 
execução imediata da pena, 
Vossa Excelência está fazendo 
um contraponto, eu estou fa-
lando A, Vossa Excelência está 
falando B. Vamos colocar as coi-
sas nos devidos lugares”, disse 
Toffoli. Fachin respondeu: “Nós 
dois estamos entendendo o que 
nós estamos falando”. A troca 

Ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, vai aguardar em liberdade o julgamento

do recurso contra sua condenação.

de farpas entre os ministros 
ocorreu um dia após o ministro 
Edson Fachin enviar ao plená-
rio, e não à Segunda Turma, o 
recurso no qual a defesa do ex-
-presidente Lula também pedia 

para suspender a execução da 
condenação na Lava Jato.

Além de Dirceu, também 
conseguiram recursos favoráveis 
na sessão de ontem da Segunda 
Turma o deputado estadual 

Estudantes que contrataram 
o Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) e não estão 
conseguindo pagar o fi nan-
ciamento em dia, poderão 
renegociar as dívidas a partir 
do segundo semestre deste 
ano. Segundo o MEC, 453 mil 
estudantes estão inadimplen-
tes. Juntos, eles devem R$ 
10 bilhões. O Fies concede 
financiamento a estudantes 
em cursos superiores não gra-
tuitos, com avaliação positiva 
nos processos conduzidos pelo 
MEC. Atualmente, 2,7 milhões 
de estudantes são benefi ciados.

As regras para a renegociação 
ainda serão defi nidas pelo Co-
mitê Gestor do Fies. A previsão 
é que isso seja feita em agosto. 
Os estudantes poderão então 
procurar a Caixa e normalizar 
a situação com o Fies.

O MEC informou que, no 
momento, 826 mil estudantes 
estão em situação de amortiza-
ção e ainda começarão a quitar 
o empréstimo, respeitados os 
prazos defi nidos para o início 
do pagamento.

Em maio, o MEC publicou as 
regras para a renegociação das 
dívidas. As regras valem para 
aqueles que não tem fi nancia-
mento de 100% e atrasaram o 

Segundo o MEC, 453 

mil estudantes estão 

inadimplentes.

O presidente Temer recebe o vice-presidente dos Estados Unidos, 

Mike Pence, no Palácio do Planalto.

A recuperação da economia, 
e os tributos cobrados sobre os 
combustíveis, fi zeram a arreca-
dação federal crescer em maio 
e é a maior para o mês desde 
2015. A União arrecadou R$ 
106,192 bilhões no mês passa-
do. O valor representa cresci-
mento de 5,68% em relação a 
maio de 2017, acima da infl ação 
ofi cial pelo IPCA. Nos cinco pri-
meiros meses do ano, a receita 
do governo somou R$ 603,400 
bilhões, alta de 7,81% acima 
do IPCA em relação ao mesmo 
período do ano passado. Esse 
também é o maior montante 
para o período desde 2014, em 
valores corrigidos pela infl ação.

A arrecadação aumentou 
R$ 5,700 bilhões em relação a 
abril do ano passado em valo-
res corrigidos. Desse total, R$ 
1,566 bilhão foram provocados 
pela elevação de tributos so-
bre os combustíveis e R$ 611 
milhões decorreram do Novo 
Refi s. No entanto, se forem 
descontadas fatores externos, 

A arrecadação aumentou

R$ 5,700 bilhões em relação

a abril do ano passado.
O vice-presidente dos Es-

tados Unidos, Mike Pence, 
defendeu ontem (26) a política 
de “tolerância zero” contra 
a imigração ilegal para o seu 
país e pediu para que as pes-
soas “não arrisquem a vida” 
tentando ingressar em solo 
norte-americano. A afi rmação 
foi feita ao lado do presidente 
Temer, durante declaração con-
junta no Palácio do Itamaraty, 
após almoço de recepção ofe-
recido pelo governo brasileiro. 

“Assim como os EUA respei-
tam suas fronteiras e soberania, 
peço que respeitem a nossa. 
Como diz o presidente Donald 
Trump, sem fronteiras não há 
país”, afi rmou, fazendo referên-
cia específi ca a países da América 
Central, como El Salvador, Hon-
duras e Guatelama. De acordo 
com Pence, o fl uxo de imigrantes 
ilegais oriundos desses países 
para os EUA foi de cerca de 150 
mil pessoas nos últimos meses. 

O vice-presidente dos EUA 

mencionou que o país recebeu, 
no ano passado, cerca de 1,1 
milhão de imigrantes legais. 
Em referência à situação das 
crianças brasileiras separadas 
dos pais, Mike Pence disse que 
os dois governos estão traba-
lhando para reunir as famílias. 
O próprio presidente Temer já 
havia dito que o governo brasi-
leiro está pronto para colaborar 
com o transporte dos menores 
brasileiros de volta ao Brasil, “se 
esse for o desejo das famílias”.

“Essa é uma decisão que tem 
que ser tomada pelas famílias. 
Algumas crianças e algumas 
famílias desejam fi car lá, mas 
precisam passar ainda pelos 
procedimentos judiciários 
dos EUA. Agora, aqueles que 
querem voltar para o Brasil, 
o presidente Temer colocou 
à disposição os meios que nós 
temos para isso”, afi rmou o mi-
nistro das Relações Exteriores, 
Aloysio Nunes Ferreira, após o 
encontro (ABr).

Exportação foi 
segmento que mais 
sofreu com greve 

São Paulo - Em máquinas e 
equipamentos, as exportações 
representam o segmento que 
mais sofreu com a greve dos 
caminhoneiros em maio, se-
gundo a Abimaq, entidade que 
reúne as empresas do setor. De 
acordo com o economista da 
Abimaq Maurício Medeiros, as 
vendas externas, que vinham 
ao redor de US$ 800 milhões ao 
mês até abril, caíram para US$ 
500 milhões em maio. 

A expectativa, de acordo com 
o economista, é de que a forte 
queda seja parcialmente com-
pensada pela recuperação nos 
embarques no mês de junho. 
Para o presidente da Abimaq, 
João Carlos Marchesan, a alta 
do dólar vai favorecer as ex-
portações do setor, o que vai, 
por consequência, despertar a 
demanda interna. “O dólar ao 
redor de R$ 3,80 é a taxa que 
nós sempre quisemos”, disse, 
acrescentando que algo como 
49% do faturamento do setor 
deriva das exportações (AE).

Brasília - O presidente Michel 
Temer disse ontem (26), du-
rante anúncio de recursos para 
a safra 2018/2019 da Agricul-
tura Familiar, que a atividade 
agrícola é um dos motores 
responsáveis pela retomada do 
crescimento e da geração de 
renda do País. No evento, o pre-
sidente afi rmou que agricultura 
familiar é a base econômica da 
maior parte de municípios do 
Brasil. O País tem 40 milhões 
de pequenos agricultores, que 
representam 84% dos estabele-
cimentos rurais e responsáveis 
pela produção de 70% dos 
alimentos que chegam à mesa 
dos brasileiros.

Os recursos para o período 
2018/2019 chegam a R$ 31 bi-

Fábio Rodrigues/ABr
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Brasília - Um pedido de vista 
do ministro Gilmar Mendes 
interrompeu o julgamento na 
Segunda Turma do STF sobre o 
recebimento ou não da denúncia 
contra o senador Ciro Nogueira 
(PP-PI). Ele é acusado de solicitar 
e receber propina no valor de R$ 
2 milhões da UTC Engenharia. 

A análise foi suspensa após 
os votos dos ministros Edson 
Fachin e Dias Toffoli. Enquanto 
o relator do caso, Fachin, rece-
beu a denúncia contra Ciro por 
corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro, Toffoli votou para 
rejeitar completamente as acu-
sações da Procuradoria-Geral 
da República (PGR). Segundo 
a denúncia, o parlamentar fazia 
parte do grupo de liderança 
do Partido Progressista que 
participava do esquema de 
corrupção e lavagem de dinhei-
ro relacionado à Diretoria de 
Abastecimento da Petrobras. 

Ciro foi denunciado juntamen-
te de seu ex-assessor Fernando 
Mesquita, do acionista da UTC 
Engenharia Ricardo Pessoa, e 
dos advogados Fernando de 
Oliveira Hughes Filho e Sidney 
de Sá das Neves. Fachin votou 
aceitar a denúncia contra os 
três primeiros (Ciro, Fernando 
Mesquita e Ricardo Pessoa) e 

Senador Ciro Nogueira (PP-PI).
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Meta de infl ação
O Conselho Monetário Nacional 

(CMN) defi niu a meta de infl ação 
para 2021 em 3,75%, com tolerân-
cia de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. As metas de 
infl ação para 2019 e 2020 foram 
mantidas, respectivamente, em 
4,25% e 4%, também com intervalo 
de tolerância de 1,5 ponto para 
cima ou para baixo. Esse é o valor 
que o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) poderá 
alcançar nos próximos anos.

Em cinco meses a arrecadação da União 
cresce 7,81%, a maior desde 2014

8,94% na produção industrial 
fez a arrecadação de IPI subir 
11,58% acima do IPCA na mes-
ma comparação. As ações de 
cobrança de contribuições pre-
videnciárias em atraso e depósito 
judiciais também contribuíram 
para o aumento da arrecadação. 
No período de janeiro a maio de 
2018, foram R$ 46,2 bilhões. Esse 
resultado é 14,5% superior ao 
mesmo período de 2017.

Segundo a Receita, o aumento 
de 8,6% nas vendas de bens 
impulsionou a arrecadação de 
PIS/Cofi ns em maio, que cresceu 
11,32% acima da infl ação ofi cial 
em relação a maio do ano passa-
do. A alta de 8,94% na produção 
industrial fez a arrecadação de 
IPI subir 9,75% acima do IPCA 
na mesma comparação. A arre-
cadação de IRPJ e de CSLL subiu 
15,57% acima da infl ação em 
maio em relação ao mesmo mês 
do ano passado. A recuperação 
do emprego formal, fez a arre-
cadação das contribuições para a 
Previdência crescer 1,07% (ABr). 

a arrecadação teria crescido 
4,26% acima da infl ação na 
mesma comparação.

Em vigor desde o fi m de julho 
do ano passado, a elevação do 
PIS e da Cofi ns sobre os com-
bustíveis reforçou os cofres 
federais em R$ 2,848 bilhões em 
maio, contra R$ 1,282 bilhão no 
mesmo mês de 2017. A alta de 

Pence defende “tolerância 
zero” contra a imigração ilegal

Fies: inadimplentes 
poderão renegociar dívida

pagamento da parte da mensa-
lidade devida às instituições de 
ensino nas quais estão matricu-
lados. Essa dívida poderá ser 
parcelada em até 18 meses. A 
alta taxa da inadimplência foi 
um dos motivos que fez com 
que o governo revisse as regras 
do Fies. Em 2014, mais de 700 
mil contratos foram fi rmados. 
Esse número caiu. A previsão 
para este ano é de 100 mil con-
tratos no chamado Fies público, 
bancado pelo governo.

Para tornar o programa mais 
sustentável, segundo o gover-
no, a intenção agora é que o 
setor privado complemente a 
oferta com 210 mil vagas fi nan-
ciadas com recursos de fundos 
constitucionais regionais e do 
BNDES (ABr).

Julgamento de Ciro 
Nogueira é suspenso

para rejeitar as acusações em 
relação aos dois últimos, Fer-
nando Hughes e Sidney, por 
não haver elementos de prova 
mínimos para abertura de ação 
penal contra eles. 

O ministro Fachin entendeu 
que os depoimentos do três 
delatores são convergentes e 
apoiados por elementos de pro-
va; já o ministro Toffoli entendeu 
que não há outros elementos 
de prova que sejam sufi cientes 
para sustentar os depoimentos 
dos delatores. Ao pedir vista, o 
ministro Gilmar Mendes disse 
que gostaria de analisar com mais 
detalhes a questão das provas, e 
prometeu devolver o caso para 
julgamento com brevidade (AE).

Brasil voltou a crescer e atividade 
agrícola é um dos motores

lhões, R$ 1 bilhão a mais do que 
os R$ 30 bilhões de 2017/2018. 
Os juros, que variavam entre 
0,5% e 5,5% ao ano, terão teto 
reduzido para 4,6% ao ano no 
próximo período. O limite máxi-
mo para os fi nanciamentos passa 
de R$ 360 mil para R$ 415 mil 
dentro do Pronaf e, para o en-
quadramento no microcrédito, 
de agricultores de baixa renda, 
passa de R$ 20 mil para R$ 23 mil.

“Estamos reafi rmando com-
promisso com brasileiros que 
trabalham na agricultura fa-
miliar. Queremos também 
aproximar o produtor familiar 
aos consumidores e, para isso, 
fi zemos parceria com a associa-
ção de supermercados”, disse 
Temer (AE).
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O fi m do futurismo 
Você sabia que em 

alguns anos nossas 

memórias poderão ser 

substituídas por vídeos 

ou hologramas? 

E que dispositivos inseri-
dos em nossos corpos 
poderão monitorar nos-

sa saúde e até antecipar even-
tuais doenças ou alterações, 
ativando mecanismos de alerta 
e respostas sem intervenção 
humana? É o mundo ciberfísico 
que se aproxima rapidamente, 
já que nos encontramos em um 
momento de ruptura devido 
ao avanço da tecnologia, em 
geral, e das telecomunicações, 
em particular.

Chegamos em uma situação 
em que a tecnologia deixou de 
ser um “plus” ou algo restrito a 
certos setores para se transfor-
mar em um elemento essencial, 
de primeira necessidade, e que 
atravessa de maneira transver-
sal todos os aspectos de nossas 
vidas. É o fi m do futurismo, 
porque as tecnologias básicas 
de uma grande transformação 
já estão praticamente disponí-
veis. Podemos considerar, por 
exemplo, a Internet das Coisas 
(IoT) que muitos ainda veem 
como algo distante.

De acordo com a Gartner, em 
apenas dois anos, mais da me-
tade dos processos de negócios 
e novos sistemas terão algum 
elemento vinculado a ela. Por 
outro lado, a quinta geração 
da tecnologia de transmissão 
de dados de alta velocidade 
(5G) é uma realidade, e sua 
disponibilidade comercial em 
2020 será um catalisador de 
grandes mudanças para todos.

A explosão dos dados digi-
tais de grande volume (Big 
Data) é algo atual, já vivemos 
em um mundo focado na 
informação. Hoje, empresas 
de todos os tamanhos, e não 
apenas grandes corporações, 
podem usar dados para me-
lhorar seus processos, que são 
realizados de forma cada vez 
mais automatizada graças à 
consolidação das plataformas 
e serviços baseados em nuvem; 
assim como pela massifi cação 
da Inteligência Artifi cial (IA).

A produção das fábricas em 
breve será feita massivamente 
em volumes e tempos exatos 
tal como a distribuição dos 
produtos. Na verdade, muitas 
máquinas, bots ou robôs hoje 
atuam em áreas de vendas e 
atendimento ao cliente sem 
percebermos. Interagimos 

com máquinas, quer saibamos 
ou não. E é, precisamente, 
nossa interação com as má-
quinas a marca dessa nova era. 
Atualmente, as organizações 
não devem apenas “conhecer” 
o cliente, como era a aspiração 
de antigamente. Hoje, devem 
antecipar suas necessidades 
e decisões. 

Todos os dados sobre nós 
e o que fazemos como con-
sumidores estão disponíveis 
não apenas para nos venderem 
mais, mas também para nos 
atenderem melhor, pois so-
mos e seremos cada vez mais 
exigentes por causa da mesma 
tecnologia. O mesmo vale para 
nossas cidades: serão cada vez 
mais inteligentes e nos ofere-
cerão mais qualidade de vida. 
Nelas o meio ambiente tende 
a estar mais protegido, além 
de mais monitorado.

Os veículos autônomos são 
uma realidade e muito em 
breve os veremos nas ruas, 
enquanto nossas casas terão 
cada vez mais dispositivos in-
teligentes que até conversarão 
conosco. A realidade virtual 
e a realidade aumentada são 
temas dos quais até nossos 
fi lhos podem falar. Este mundo 
focado nos dados também é 
melhor em áreas coletivas tão 
importantes quanto a saúde. 

Graças a eles, por exemplo, 
hoje pode se determinar o al-
cance e a forma de expansão 
geográfica de uma doença 
contagiosa ou descobrir como 
se comportam certas patolo-
gias em grupos específi cos da 
população, fomentando uma 
medicina verdadeiramente 
preventiva. A própria teleme-
dicina é uma realidade, mas 
logo a veremos aplicada não 
só para diagnósticos, mas tam-
bém para intervenções cirúrgi-
cas remotas, muitas realizadas 
por robôs, incluindo operações 
de alta complexidade.

Falamos do fi m do futurismo 
porque tudo isto é real e está 
disponível hoje. É apenas 
uma questão de tempo para 
que tudo comece a se tornar 
massivo. O prazo não é inde-
fi nido ou difuso, é preciso e 
não ultrapassará dois ou três 
anos. Vivemos esse momen-
to de ruptura em boa hora, 
porque podemos desfrutar de 
uma vida pessoal melhor, um 
trabalho mais produtivo e me-
nos rotineiro e, com certeza, 
de mais e melhores negócios.

(*) - É vice-presidente Sênior de 
Produto & Marketing da América 

Latina da CenturyLink.

Leonardo Barbero (*)
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Em duas expedições à Ama-
zônia, pesquisadores de São 
Paulo coletaram animais de 
pelo menos 12 espécies ainda 
não catalogadas de sapos e 
lagartos, além de uma coruja 
sem descrição científi ca. Ao 
todo, o grupo liderado pelo 
zoólogo da USP Miguel Trefaut 
Rodrigues, trouxe para análise 
mais de 1,7 mil exemplares de 
mais de 200 espécies diferen-
tes de animais e plantas.

A última viagem ocorreu de 
abril a maio, quando o grupo 
viajou cerca de 80 km a partir 
de Manaus pelo Rio Negro até 
o município de Santa Isabel, 
próximo à região onde ocorre 
o encontro com o Rio Branco. 
“Passamos um mês dormindo 
em redes dentro do barco, 
onde também fazíamos todas 
as refeições e montamos 
nosso laboratório”, contou 
Rodrigues.

Por ter águas muito ácidas, 
o Rio Negro não abriga tantas 
espécies de animais, como 
outras partes da fl oresta. Por 
isso, o grupo se aproximou 
do afl uente. “Queríamos es-
tudar a infl uência das águas 
do Rio Branco na diversidade 
e abundância de espécies”, 
enfatizou o pesquisador. A 
expedição também recolheu 

Pesquisadores coletaram animais de pelo menos 12 espécies 

ainda não catalogadas de sapos e lagartos.

Prefeito italiano doa 
herança à cidade

Quando se pensa em herança 
de um prefeito, imagina-se um 
legado para uma cidade. Mas não 
foi exatamente o que ocorreu 
no município de Fornovo San 
Giovanni, na Lombardia, na 
Itália. O ex-prefeito Carlo Nicoli, 
do partido Democracia Cristã, 
deixou 4 milhões de euros de 
herança para Fornovo San Gio-
vanni, cidade que administrou 
em 1962-1964 e em 1975-1980. 
O anúncio foi feito pelo atual 
prefeito da cidade, que tem 3,4 
mil habitantes, Gian Carlo Piana.

Nicoli morreu aos 85 anos, em 
2016, e o longo processo buro-
crático para formalizar e quan-
tifi car os bens que deixou em 
testamento terminou recente-
mente. No total, são 2,5 milhões 
de euros entre dinheiro, ações 
e títulos, três apartamentos em 
Bérgamo, um apartamento em 
Treviglio, terrenos e uma casa 
em Fornovo. “Os recursos serão 
utilizados para realizar obras 
públicas e para os serviços da 
comunidade”, afi rmou Piana.

A herança representou a pos-
sibilidade da realização de um 
sonho cultivado há tempos por 
Fornovo San Giovani: a cons-
trução de uma nova escola de 
ensino fundamental. O prefeito 
disse ainda que conhecia Nicoli 
de vista, que era uma pessoa 
muito reservada e que ele não 
“esperava esse gesto de honra 
e empenho” (ANSA).

Apesar de ainda estar na 
fase de grupos, o Brasil disputa 
hoje (27), contra a Sérvia, seu 
primeiro mata-mata na Copa do 
Mundo de 2018.    Isso porque 
uma derrota pode representar 
a eliminação da seleção penta-
campeã mundial. Atualmente, 
o Brasil lidera o grupo E com 
quatro pontos, mesmo número 
da Suíça, mas com vantagem de 
2 a 1 no saldo de gols.

No entanto, uma vitória 
levaria a Sérvia a seis pontos 
e deixaria a seleção de Tite 
na pendência do resultado de 
Suíça e Costa Rica, já eliminada 
- um simples empate derrubaria 
o Brasil para a terceira posição. 
Caso Brasil e Suíça terminem 
empatados, seja na liderança, 
com sete pontos, seja em se-
gundo e terceiro, com quatro 
(em caso de derrota dos dois), o 
primeiro critério de desempate 
é o saldo de gols.

Se persistir a igualdade, é 
avaliado o número de gols 
marcados: Brasil e Suíça têm 
três cada um. Ou seja, para a 

A mulher que bombou nas 
redes sociais durante a abertura 
da Copa do Mundo de 2018 
e passou a ser considerada 
a “mais sexy” da competição 
foi identifi cada como Natalia 
Nemchinova. Ela tem 28 anos 
e provavelmente seria uma 
atriz pornô, segundo informou 
a imprensa local.

Durante a partida entre Rús-
sia e Arábia Saudita, Nemchi-
nova chamou a atenção por 
sua beleza e rapidamente suas 
fotos viralizaram na internet. 
A loira estava na arquibancada 
usando um top escrito “Rússia” 
e segurando duas bandeiras do 
país anfi trião da competição.

Segundo a imprensa rus-
sa, Nemchinova começou no 
mundo pornográfi co em 2016 
e apareceu em fi lmes eróticos 
com codinomes como Natali 
Nemtchinova, Natalia Andree-

Natalia Nemchinova apareceu na abertura da Copa.

Prevaleceu o entendimen-
to do relator do caso, o 
conselheiro João Otávio 

de Noronha, ministro do STJ e  
Corregedor Nacional de Jus-
tiça. Para ele, o sistema legal 
brasileiro não permite a união 
estável entre mais de duas 
pessoas, motivo pelo qual os 
tabelionatos não podem lavrar 
escritura que declare esse tipo 
de relação.

“Não é falso moralismo, não 
é nada. Se as pessoas querem 
viver uma relação de poliamor, 
que vivam, é outra coisa. Mas a 
escritura pública está aqui para 
declarar a vontade jurídica das 
partes. Se a vontade é jurídica, 
[a união estável poliafetiva] 
reputa a vontade ilícita, a von-
tade não permitida pela lei”, 
argumentou Noronha. O tema 
causou polêmica no CNJ, sendo 
discutido por três sessões até 
se chegar a um resultado. 

Em sessão anterior, o conse-
lheiro Aloysio Corrêa da Veiga, 
que é ministro do TST, divergiu. 

O sistema legal brasileiro não permite a união estável entre mais 

de duas pessoas.
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CNJ proíbe cartórios de registrar 
união estável poliafetiva

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu ontem (26) impedir, por 8 votos a 6, que os cartórios 
de todo o país lavrem qualquer tipo de documento que declare a união estável entre mais de duas 
pessoas, relação conhecida como poliamor

da união estável entre duas pes-
soas, o que no Brasil equivale ao 
casamento. A discussão sobre 
o chamado poliamor chegou 
ao CNJ por meio de um pedido 
de providência feito pela Asso-
ciação de Direito de Família e 
das Sucessões à Corregedoria 
Nacional de Justiça, vinculada 
ao órgão.

No pedido para que seja 
determinado que as correge-
dorias estaduais proibissem a 
lavratura, foram citados dois 
casos de formalização de união 
entre três pessoas, sendo um 
em Tupã, em 2012, e outro em 
São Vicente, em 2016. Tam-
bém houve reconhecimento 
de união entre um “trisal” no 
Rio de Janeiro, em 2015. Tais 
escrituras agora perderam a 
validade. Para a associação, a 
Constituição e as regras infra-
constitucionais sobre a família 
estabelecem a monogamia 
como condição necessária para 
o reconhecimento da união 
estável (ABr).

Ele votou no sentido de que os 
cartórios fossem permitidos 
a lavrar escritura ao menos 
declaratória da vontade dos 
integrantes da união poliafetiva, 
mesmo que o documento não 
tivesse nenhum efeito jurídico 
para fi ns de herança ou de direi-
tos previdenciário, por exemplo. 
“Ainda que não seja possível re-

conhecer união poliafetiva como 
união estável nem equipará-la 
à família, não se pode negar 
direito à escritura pública”, disse 
Corrêa em seu voto. 

O conselheiro Luciano Frota 
foi além. Para ele, o CNJ deveria 
permitir aos cartórios que emi-
tam escrituras dando à união 
poliafetiva os mesmos direitos 

Expedições à Amazônia identifi cam 
12 novas espécies de animais

dados para avaliar a infl uência 
do Rio Negro como barreira 
para o trânsito de espécies. 
“Por isso coletamos em ambas 
as margens”, acrescentou.

A primeira expedição foi reali-
zada entre outubro e novembro 
de 2017, na região do Pico da 
Neblina, na fronteira com a 
Venezuela. Como parte da mon-
tanha está em território indígena 
Yanomami, os trabalhos tiveram 
autorização da Funai e apoio 
do Exército. A biodiversidade 
da região é muito diferente da 
encontrada em outras partes 
da fl oresta, se aproximando até 
das plantas e dos animais en-

contrados na Cordilheira dos 
Andes.Foi entre os espécimes 
coletados nessa ocasião que 
foram identifi cadas as 12 es-
pécies sem descrição científi ca 
e uma nova variedade vegetal. 
O conjunto de plantas ainda 
está, no entanto, sob análise 
de especialistas.

O material obtido será usado 
para analisar os padrões evo-
lutivos da fauna da América 
do Sul. Cada uma das viagens 
durou cerca de um mês, com 
o envolvimento de pelo menos 
dez pesquisadores. Os traba-
lhos foram fi nanciados pela 
Fapesp (ABr).

Torcedora russa que bombou nas 
redes pode ser atriz pornô

“Alguns ficarão chateados, 
mas eu nunca trabalhei na 
indústria pornográfica. Tudo 
o que eles escrevem sobre 
mim não é verdade, você não 
encontrará os filmes em ne-
nhum lugar. Cinco anos atrás 
eu tive um namorado. Nós 
terminamos e ele começou 
a se vingar jogando vídeos 
na internet e, desde então, 
parece uma bola de neve”, 
disse Nemchinova.

A russa também afi rmou que 
é uma grande fã de futebol, 
tendo já acompanhado a sele-
ção do seu país na Eurocopa 
de 2016, na França, e na Copa 
do Mundo de 2014, no Brasil. 
Classifi cada para as oitavas 
de fi nais, a Rússia irá encarar 
a Espanha, que terminou na 
primeira colocação do grupo B. 
A partida será neste domingo 
(1), em Moscou(ANSA).

va, Delilah G, Danica, Amanda, 
Asya e Annabell. No entanto, 
antes de começar a fazer fi lmes 
pornográfi cos, Nemchinova era 
modelo e foi eleita Miss Moscou 
em 2007. Em entrevista ao jor-

nal “Moskovsky Komsomolets”, 
a torcedora russa negou que 
seja uma atriz pornô e alegou 
que os conteúdos eróticos em 
que aparece foram uma “vin-
gança” de um ex-namorado.

Como o Brasil pode ser 
eliminado hoje?

seleção ser eliminada na fase 
de grupos, precisa perder para 
a Sérvia e que a Suíça pontue 
contra a Costa Rica, ou então 
perca por um placar inferior. 
Por exemplo, se o Brasil for 
derrotado por 2 a 0, e a Suíça, 
por 2 a 1, passam os europeus.

O terceiro critério de desem-
pate é o confronto direto, mas 
as duas seleções empataram 
por 1 a 1 na primeira rodada. 

Caso o Brasil perca por 2 a 
0 e a Costa Rica bata a Suíça 
por 1 a 0 (ou 3 a 0 e 2 a 0), a 
classifi cação será decidida no 
fair play. Cartões amarelos va-
lem um ponto; cartão vermelho 
por segundo amarelo, três; e 
vermelho direto, quatro. Passa 
para as oitavas de fi nal aquele 
que tiver menos pontos. A se-
leção irá a campo com a mesma 
equipe que pegou a Costa Rica: 
Alisson; Fagner, Thiago Silva, 
Miranda e Marcelo; Casemiro, 
Paulinho, Willian, Philippe 
Coutinho e Neymar; e Gabriel 
Jesus. O Brasil joga pelo empate 
(ANSA).
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A - Medicina Oriental
A Fundação Japão promove, no dia 3 de julho, a partir das 19h, na Japan 
House, a palestra “História e Cultura da Medicina Tradicional Japonesa, 
a Medicina Kampo”, marcando o lançamento do primeiro livro sobre essa 
medicina escrito em português, “Dicas Clínicas da Medicina Kampo”. O 
evento é aberto ao público e contará com palestra do Dr. Kazusei Akiyama, 
doutor em medicina pela USP e fellow da The Japan Society for Oriental 
Medicine, que fez a revisão médica da publicação. A medicina tradicional 
japonesa é uma escola da Medicina Tradicional Chinesa, introduzida no 
ano 4 d.C. e desenvolvida no Japão, com acréscimo da cultura do país. 
Mais informações: (info@fjsp.org.br). tel.(11) 3141-0110.

B - Pavilhão com Estufa 
Os interessados em participar de mais uma edição do Concurso para 
Estudantes de Arquitetura do Centro Brasileiro da Construção em Aço 
(CBCA) têm apenas um mês para fazer a sua inscrição. O tema do 11º 
Concurso - ‘Pavilhão com Estufa para Parque Botânico’ - é inspirado na 
Agenda 2030 para um Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, 
que objetiva proteger as fl orestas e lutar contra a desertifi cação. Os 
trabalhos devem ser concebidos e estruturados em aço e as equipes 
precisam ter no mínimo dois e no máximo quatro alunos, com o grupo 
recebendo a orientação de um professor da mesma escola ou faculdade. 
Para mais informações acesse (www.cbca-acobrasil.org.br/arquitetura/
index.php).

C - Estudantes de TI
A GFT, referência em tecnologias exponenciais para a transformação 
digital e projetos ágeis, anuncia a abertura de vagas de estágio na nova 
edição do START, programa de empresa que tem como objetivo formar e 
desenvolver jovens talentos da área de TI. Ao todo serão dez vagas para a 
unidade de Alphaville, em São Paulo, para jovens profi ssionais com foco 
na tecnologia JAVA. Com duração de um ano, o programa permite ao 
estudante transitar por várias fases do processo de negócio. A estratégia 
visa formar um profi ssional melhor preparado para enfrentar os desafi os 
do mundo corporativo e do ambiente de transformação digital em que 
a companhia está inserida. As inscrições estão abertas até 13 de julho 
em: (www.gft.com/start-brazil). 

D - Porta Drywall 
O drywall, destacado pela agilidade de instalação, ganha um reforço da 
Eucatex: o Kit Porta Drywall Eucadoor. O Kit faz parte da linha Eucadoor. 
É composto pelo modelo Eucaprimer, que já vem com um fundo para pin-
tura (primer), que facilita a aplicação da tinta, gera economia de material e 
garante mais qualidade ao produto fi nal. Além dela, também fazem parte do 
kit, componentes como o batente com guarnição, dobradiças e fechadura. 
O kit Porta Drywall Eucadoor é indicado para utilização em áreas internas 
e por ser instalado em locais sujeitos à umidade, desde que seja feita a 
correta impermeabilização. Outras informações: (www.eucatex.com.br). 

E - Sopa Natural
Alinhada às tendências de consumo de produtos mais nutritivos, sem pro-
teína animal e com baixas calorias, a Ingredion, empresa líder em soluções 
e ingredientes, apoiou a De Marchi, tradicional empresa fabricante e distri-
buidora de alimentos congelados, na criação de um produto 100% natural 
e totalmente diferenciado do que existe no mercado: a sopa congelada 
Gusto & Salute. Feita somente com vegetais, especiarias, temperos e sal, 
o produto mantém o sabor de uma sopa fresca, mesmo sendo congelada. 
Nos sabores Legumes, Ervilha e Abóbora Japonesa, é nutritiva, com baixo 
índice calórico e de fácil consumo. Basta retirar do freezer e colocar no 
micro-ondas ou na panela. Mais informações: (www.ingredion.com.br).

F - Casca da Uva
Fundada em 2006, em Garibaldi, em meio aos vinhedos da Serra Gaúcha, 
a Vinotage cria cosméticos de alto padrão a partir das propriedades an-
tioxidantes presentes na semente e na casca da uva. Todos os produtos 
são livres de parabenos e de testes em animais. . Envolvida pela tradição 
e amor à terra, os produtos Vinotage têm como missão formular produtos 
para acentuar e prolongar a saúde e a beleza natural da pele, do corpo 
e dos cabelos, explorando os benefícios da uva em harmonia com a arte 
do saber viver. Os produtos podem ser encontrados em outros canais 
de venda, como o e-commerce da Vinotage (www.loja.famigliavalduga.
com.br) e nas principais lojas, spas e boutiques do Brasil. 

G - Programa de Trainees 
A Riachuelo acaba de abrir inscrições para o Programa de Trainees 2018 
da companhia. Com duração entre 12 e 18 meses, o programa oferece 

duas possibilidades: Carreira de Loja, executivo responsável por uma 
unidade de negócios; e Carreira de Produto, executivo responsável pela 
gestão comercial e negociação de uma linha de produto. É necessário 
disponibilidade para residir em qualquer região do país. As oportunidades 
estão disponíveis para jovens graduados nos cursos de Administração, 
Economia, Moda, Comunicação, Engenharia, dentre outros. Os interes-
sados podem se cadastrar até 18 de julho pelo site (www.riachuelo.com.
br/programa-trainee-2018-riachuelo). 

H - Inteligência Artifi cial
Um dos assuntos mais comentados atualmente é como a inteligência 
artifi cial pode garantir êxito na busca por candidatos, melhorando a 
performance e resultado no processo. Será que a “era dos dados” está 
realmente revolucionando a maneira de recrutar no Brasil ou é só um 
movimento passageiro? Para ajudar a contextualizar esse novo universo 
de oportunidades, Marcel Lotufo, sócio fundador da Kenoby, software de 
recrutamento e seleção, promove palestra gratuita, e aberta ao público, 
amanhã (28), das 9h à 12h, no Cubo Itaú, maior centro de inovação e 
empreendedorismo da América Latina, na Rua: Casa do Ator, 919 - Vila 
Olímpia. Mais informações, acesse: (http://talks.kenoby.com). 

I - Incentivo ao Esporte
O Banco do Brasil (BB) disponibiliza, para atletas amadores e profi s-
sionais, uma plataforma que integra várias das principais competições 
esportivas do calendário nacional. A iniciativa reúne projetos consolidados 
do mercado e possibilita a oferta de benefícios e desconto exclusivo de 
25% nas inscrições para clientes BB portadores do cartão Ourocard. 
A plataforma é composta de 30 provas com diferentes características: 
corridas de rua (percursos de 5km, 7km, 9km, 10km e 21km), corridas 
de obstáculos e travessia aquática. O projeto abrange diversos públicos, 
de iniciantes e amadores, que almejam maior qualidade de vida, a atletas 
experientes, que buscam melhorar sua performance. Inscrições pelo site 
(www.ourocard.ativo.com). 

J -  Comércio Exterior
A Associação de Comércio Exterior do Brasil promove em 15 e 16 de 
agosto, no Centro de Convenções SulAmérica, no Rio de Janeiro, a 37ª 
edição do Encontro Nacional de Comércio Exterior (Enaex 2018). “De-
safi os para um Comércio Exterior Competitivo” será o tema que norteará 
as discussões e reunirá representantes do governo e de toda a cadeia de 
negócios do comércio internacional. Entre os temas a serem abordados 
estão: Os refl exos da atual geopolítica mundial no comércio exterior 
brasileiro; Alternativas para viabilizar as exportações de commodities 
com maior valor agregado; A defesa comercial no Brasil e no mundo; e 
A mulher no comércio internacional. As inscrições, gratuitas, já estão 
abertas no site (www.enaex.com.br), onde os interessados poderão 
encontrar mais informações sobre o evento. 

A - Medicina Oriental
A Fundação Japão promove, no dia 3 de julho, a partir das 19h, na Japan 

D - Porta Drywall 
O drywall, destacado pela agilidade de instalação, ganha um reforço da 

Você tem muitos e-mails 

para responder? Às 

vezes se sente perdido 

em meio a tantas 

mensagens? 

Há algum tempo, grandes 
nomes e empresas de 
tecnologia defendiam 

que o e-mail estava prestes a 
morrer e que novas tecnologias 
substituiriam o volume de 
mensagens que receberíamos. 
Os anos se passaram e, ao 
contrário do que acreditavam, 
o e-mail continuou a crescer e 
a sensação de sobrecarga com 
essa ferramenta é cada vez 
mais comum. 

Alguns anos atrás, desenvol-
vi um produto capaz de analisar 
caixas de entrada e selecionar 
o que era ou não importante, 
separando os itens de acordo 
com sua relevância. Durante 
as pesquisas para a criação do 
produto e do algoritmo, apren-
di muito sobre o comportamen-
to das pessoas em relação aos 
e-mails e descobri que muitas 
lidam quase obsessivamente 
com as mensagens recebidas. 

O fato é que muita gente 
transforma sua caixa de en-
trada em uma lista de tarefas 
e permite que o e-mail controle 
sua rotina. O problema é que a 
priorização do e-mail faz com 
que você passe o tempo todo 
atendendo às demandas dos 
outros e adie coisas que real-
mente precisa fazer. É preciso, 
então, parar para refl etir e 
entender se você é uma pessoa 
mais comprometida com o e-
-mail ou se é mais produtiva. 

Aqueles que se preocupam 
demais com a caixa de entrada 
geralmente chegam ao fi m do 
dia com a sensação de que ele 
passou rápido demais e de que 

fez muita coisa, mas pouco 
do que realmente precisava. 
E é verdade. Nessa situação, 
você se sente exausto como se 
tivesse carregado um enorme 
peso nas costas, mas, na rea-
lidade, o que fez foi colocar o 
seu tempo, atenção e foco em 
coisas que não deveriam ser 
feitas – ou, pelo menos, não 
naquele momento. 

E como mudar esse hábito? 
Primeiramente, é preciso en-
tender que o seu dia precisa 
ter um planejamento que deve 
incluir desde as tarefas mais 
importantes  até as circunstan-
ciais. Reserve um período do 
dia para focar nas suas ativida-
des, longe do e-mail. Se nesse 
momento alguém precisar de 
você com real urgência, irá 
telefonar ou encontrar outra 
forma de se comunicar. 

Alguns profi ssionais especí-
fi cos precisam checar o e-mail 
o tempo inteiro, mas para pelo 
menos 80%, é possível acessar 
esporadicamente.

Quando terminar as ativida-
des importantes, está liberado 
para checar e responder suas 
mensagens. Assim, vai ter a 
sensação de que evoluiu no 
cumprimento das tarefas. 

Para os que têm mais difi -
culdade em deixar os e-mails, 
planejar, priorizar e estabele-
cer uma rotina, uma dica inte-
ressante é olhar as mensagens 
no intervalo de cada tarefa 
importante. Isso já ajudará a 
fazer mais coisas necessárias 
e reduzir o tempo gasto com 
questões circunstanciais. 

(*) - Especialista em administração 
de tempo e produtividade, é CEO 

da Triad PS, empresa multinacional 
especializada em programas e 

consultoria na área de produtividade, 
colaboração e administração do 

tempo.

Christian Barbosa (*)

BC prefere não 
sinalizar próximos 
passos da Selic

Por conta das incertezas rela-
cionadas à economia brasileira, o 
Copom optou por não sinalizar os 
seus próximos passos. “Em ter-
mos de sinalização futura, todos 
concordaram que o maior nível 
de incerteza da atual conjuntura 
recomenda se abster de fornecer 
indicações sobre os próximos 
passos da política monetária”, 
diz a ata da reunião, divulgada 
ontem (26) pelo Banco Central, 
em Brasília.

Para o Copom, os dados de 
abril sugerem atividade econô-
mica mais consistente que nos 
meses anteriores. “Entretanto, 
a paralisação no setor de trans-
porte de cargas no mês de maio 
difi culta a leitura da evolução 
recente da atividade econômica. 
Indicadores referentes a maio e, 
possivelmente, junho, deverão 
refl etir os efeitos da referida pa-
ralisação”, diz a ata. A evolução da 
economia em julho e agosto deve 
indicar “com mais clareza” o ritmo 
da recuperação, “que poderá se 
mostrar mais ou menos intensa”.

“O cenário básico do Copom 
contempla continuidade do pro-
cesso de recuperação da econo-
mia brasileira, embora em ritmo 
mais gradual que o estimado antes 
da paralisação”, destaca a ata. No 
cenário internacional, o comitê 
ressalta o aumento das taxas de 
juros dos “países centrais”, como 
os Estados Unidos. Com a alta dos 
juros americanos, investidores 
podem retirar investimentos de 
países emergentes, como o Brasil, 
para investir nos Estados Unidos. 
Isso faz com que o dólar fi que mais 
caro e aumenta as oscilações no 
mercado internacional (ABr).

O Índice de Confi ança do 
Consumidor, medido pela Fun-
dação Getulio Vargas, caiu 4,8 
pontos de maio para junho. Com 
a queda, o indicador atingiu 
82,1 pontos em uma escala de 
zero a 200, o menor nível desde 
agosto de 2017 (81,4 pontos). 
Em junho, as avaliações dos 
consumidores pioraram tanto 
em relação ao momento atual 
quanto em relação ao futuro. 

O Índice de Situação Atual, 
que mede a confi ança em re-
lação ao presente, recuou 5,4 
pontos e chegou a 71,8 pontos, 
o menor nível desde setembro 
de 2017 (71,2 pontos). Já o 
Índice de Expectativas, que 
mede a confi ança em relação 

aos próximos meses, caiu 4,2 
pontos e chegou 90 pontos, o 
menor nível desde agosto de 
2017 (89,9 pontos).

De acordo com a coordena-
dora da Sondagem do Consu-
midor da FGV, Viviane Seda 
Bittencourt, a greve dos ca-
minhoneiros, no fi nal de maio, 
contribuiu para “o aprofunda-
mento da tendência de queda 
da confi ança que se desenhava 
nos meses anteriores. Com 
perspectivas negativas sobre o 
mercado de trabalho, as famílias 
vão se tornando bastante con-
servadoras com os gastos, o que 
deve causar impacto negativo 
no crescimento econômico no 
segundo semestre” (ABr).

O Índice de Confi ança recuou 3,1 pontos de maio para junho.

O Índice de Confi ança da 
Construção, medido pela Fun-
dação Getulio Vargas (FGV), 
recuou 3,1 pontos de maio 
para junho. O indicador atin-
giu o patamar de 79,3 pontos 
em uma escala de zero a 200, 
o menor nível desde novembro 
de 2017 (78,6 pontos). A que-
da foi provocada pela piora das 
expectativas de curto prazo 
do empresariado. O Índice 
de Expectativas recuou 6,5 
pontos, a maior queda da série 
histórica, iniciada em julho 
de 2010, atingindo para 88,3 
pontos, menor nível desde 
agosto de 2017 (87,8 pontos).

Já o Índice da Situação Atu-
al, que mede a confi ança em 
relação ao momento presente, 
manteve-se relativamente es-
tável em junho, ao aumentar 
apenas 0,3 ponto, passando 
de 70,5 em maio para 70,8 
pontos em junho. O Nível 
de Utilização da Capacidade 
(Nuci) do setor avançou 0,9 
ponto percentual, alcançan-
do 65,6%, maior nível desde 

ANP diz que preço médio da gasolina caiu pela terceira semana 

consecutiva e fi cou em R$ 4,538 por litro.

Na semana encerrada 
em 23 de junho, o pre-
ço médio fi cou em R$ 

4,538 por litro, ou seja, 0,74% 
mais barato do que na semana 
anterior (R$ 4,572). A infor-
mação foi divulgada ontem 
(26), no Rio de Janeiro, pela 
Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP). Desde a semana encer-
rada em 2 de junho, quando 
foi registrada a última alta, o 
combustível acumula queda 
de preço de 1,65%.

O diesel também registrou 
sua terceira queda consecu-
tiva na semana fi nalizada em 
23 de junho, quando passou 
a custar R$ 3,397 por litro. 
Da semana encerrada no dia 
16 para a semana seguinte, a 
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Preço médio da gasolina 
cai pela terceira semana

O preço médio da gasolina nos postos de combustíveis caiu pela terceira semana consecutiva
o diesel S10, que soma queda 
de 10,82% e passou a custar 
R$ 3,477 na semana passada 
(encerrada no dia 23).

O etanol hidratado, que na 
semana fechada em 23 de 
junho, custava R$ 2,92 por 
litro, registra quedas há duas 
semanas. Desde a semana 
encerrada em 9 de junho, o 
combustível acumula queda 
de 2,08%. O gás natural vei-
cular (GNV) registrou alta de 
0,11% da semana do dia 16 
para semana seguinte e passou 
a custar R$ 2,681 por metro 
cúbico. Já o gás liquefeito 
de petróleo (GLP), o gás de 
botijão, também teve aumento 
de preço no período: 0,09%, 
passando a custar R$ 68,91 o 
botijão de 13 kg (ABr).

queda foi de 1,08%. Em três 
semanas, a redução de preço 
acumulada é de 11,26%, ou 

seja, de R$ 0,43, menos do que 
o prometido pelo governo: R$ 
0,46. O mesmo aconteceu com 

Construção: pioram as 
expectativas de curto prazo

janeiro (66,2%).
Segundo a FGV, os empresá-

rios consideraram que a greve 
dos caminhoneiros, no fi nal de 
maio, teve efeito negativo no 
setor: 64% dos empresários in-
dicaram que os negócios foram 
atingidos, já que os insumos não 
chegaram à obra, provocando 
atrasos no cronograma. Mas, 
de acordo com a FGV, como é 
um setor com ciclo produtivo 
longo, o efeito fi nal não deverá 

ser expressivo.
De acordo com a pesqui-

sadora da FGV Ana Maria 
Castelo, a greve causou muitos 
prejuízos e paralisou obras, 
tendo sindo um componente 
importante nessa mudança de 
humor, mas a principal causa 
do desalento dos empresários 
é o ritmo de crescimento, “que 
traz preocupações sobre a 
continuidade da fraca melhora 
dos negócios” (ABr).

Confi ança do consumidor atinge 
menor nível desde agosto

A Food and Drugs Administration (FDA), órgão que 
regula medicamentos e alimentos nos Estados Unidos, 
anunciou ontem (26) a aprovação, pela primeira vez, 
de um remédio à base de maconha. O produto foi 
autorizado para tratar convulsões associadas a duas 
formas raras e severas de epilepsia em pacientes com 
2 anos de idade ou mais.

Em nota, a FDA destacou que a aprovação do 
medicamento demonstra como o avanço da pesquisa 
científi ca sólida para investigar ingredientes deriva-
dos da maconha pode levar a terapias importantes. 

“Esta é a aprovação de um medicamento específi co 
à base de CBD [canabidiol] para um uso específi co. 
E foi baseado em ensaios clínicos bem controlados 
avaliando o uso do composto no tratamento de uma 
condição específi ca”, diz a nota da entidade.

A FDA destacou ainda que o remédio constitui uma 
forma purifi cada de canabidiol, a ser entregue aos 
pacientes em forma de dosagem confi ável no intuito 
de garantir que as pessoas em tratamento obtenham 
os benefícios esperados. “É assim que a ciência médica 
sólida avança”, concluiu o órgão (ABr).

EUA e o primeiro medicamento à base de maconha
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Quem ganha com o lucro 
dos bancos,

além dos bancos?

Com relação ao emprego 

no setor, desde 2012, 

cai continuamente 

o número de 

trabalhadores

Desde 2014, a econo-
mia brasileira enfrenta 
recessão, com sérios 

impactos sobre o mercado 
de trabalho: elevação do de-
semprego, crescimento da 
informalidade e redução dos 
salários. Para piorar, a lei da 
terceirização, aprovada em 
março, e a reforma trabalhis-
ta, em vigor desde novembro, 
permitiram a precarização do 
trabalho. 

Na outra ponta, as altas 
taxas de juros, mesmo em 
queda, em nenhum momen-
to, estimularam o crédito e o 
investimento produtivo. Neste 
cenário, os lucros dos cinco 
maiores bancos do Brasil, mais 
uma vez, bateram recordes em 
2017. Itaú Unibanco, Bradesco, 
Caixa Econômica, Banco do 
Brasil e Santander somaram 
lucro de R$ 77,4 bilhões, 33,5% 
a mais do que em 2016.

Esses resultados se devem, 
entre outros fatores, à elevação 
das receitas com tarifas e servi-
ços e, especialmente, à queda 
nas despesas de captação, que 
acompanharam o movimento 
de redução da taxa básica de 
juros (Selic). 

Também caíram as despesas 
com impostos (IR e CSLL), em 
parte devido à entrada de cré-
ditos tributários, mas também 
em função de resultados infe-
riores em termos operacionais 
e da intermediação fi nanceira, 
conforme pode ser observado 
no estudo Desempenho dos 
Bancos, divulgado pelo DIE-
ESE em maio e disponível no 
site da entidade (www.dieese.
org.br).

Nada a se comemorar, uma 

vez que, mesmo com todos os 
ganhos, os bancos fecharam 
muitos postos de trabalho 
e implantaram tecnologia 
intensiva em capital, abrindo 
mão de boa parte do trabalho 
humano. Em 2017, Bradesco, 
Banco do Brasil, Itaú e Caixa, 
juntos, fecharam 1.315 agên-
cias bancárias. Com relação ao 
emprego no setor, desde 2012, 
cai continuamente o número 
de trabalhadores. 

Entre dezembro de 2016 e 
dezembro de 2017, o total de 
empregados nas cinco maiores 
instituições fi nanceiras passou 
de 432.644 para 418.564 pes-
soas. Isso signifi cou, que, em 
média, 1.000 trabalhadores 
foram demitidos por mês, 
anualmente. Isso sem falar 
na rotatividade dos empregos 
no setor, usada para barate-
ar o custo do trabalho, com 
empregados sendo admitidos 
por salários inferiores aos dos 
demitidos.

E para quem vai esse lucro 
todos dos bancos? Quem ga-
nha com esse resultado? Com 
certeza, não é a maioria da 
sociedade brasileira. Além de 
jogar para a mão dos clientes 
a realização de serviços antes 
feitos pelos trabalhadores do 
setor, cobrar tarifas e enxugar 
custos, os bancos fazem com 
que uma parcela pequena de 
acionistas se aproprie de um 
dinheiro que não se materializa 
em investimentos produtivos, 
empregos e desenvolvimento. 

Apesar do expressivo au-
mento nos lucros, os cinco 
maiores bancos do país fi zeram 
o desserviço de aumentar a 
taxa de desemprego mensal, 
contribuindo para redução da 
massa salarial.

(*) - É Sociólogo, diretor técnico 
do DIEESE, membro do CDES – 
Conselho de Desenvolvimento 

Econômico e Social e do Grupo 
Reindustrialização.

Clemente Ganz Lúcio (*)

Para retornarem ao Sim-
ples, os interessados 
deverão aderir ao Refi s. 

A lei de parcelamento surgiu 
em razão da derrubada do veto 
presidencial total ao projeto. 

Com a regulamentação da 
nova lei pela Receita Federal, 
as microempresas excluídas 
esperam a defi nição sobre a 
reinclusão para aderir ao parce-
lamento. Os efeitos do retorno 
ao Simples Nacional valerão a 
partir de 1º de janeiro de 2018. 
Para o autor da proposta, depu-
tado Jorginho Mello, o governo 
iria perder dinheiro se esses 
microempresários fi cassem na 
informalidade.

“Hoje, 75% dos empregos no 
Brasil são dados pelos microem-
presários. O Refi s do Simples 
Nacional foi uma das maiores 
vitórias da história da luta 
desses empresários, porque 
nunca existiu um refi nancia-

O texto aprovado pelos deputados será enviado ao Senado Federal.

Serviços de saúde públicos e privados 
terão que notifi car as autoridades de 
dois tipos de agravos à saúde: câncer e 
malformações congênitas. É o que esta-
belece a lei sancionada pela Presidência 
da República. A nova lei tem origem no 
projeto da deputada Carmen Zanotto 
(PPS-SC). O texto original tratava da 
notificação obrigatória de doenças, 
agravos e eventos de saúde relacionados 
ao câncer, mas o Plenário da Câmara 
aprovou o substitutivo da Comissão de 
Seguridade Social e Família, que incorpo-

rou também a comunicação compulsória 
de malformações congênitas.

O objetivo da medida é identifi car 
gargalos de assistência, diagnóstico, 
tratamento e prevenção dos diversos 
tipos de cânceres. Para Carmen Zanotto, 
a notifi cação e o registro compulsórios 
permitirão estabelecer dispositivos 
técnicos para o efetivo cumprimento da 
chamada “Lei dos 60 dias”. O texto san-
cionado também altera a Lei 12.662/12, 
que assegura a validade nacional da 
Declaração de Nascido Vivo, documento 

que depois é substituído pela certidão 
de nascimento. 

Atualmente, a Declaração de Nascido 
Vivo contém o número de identifi cação 
nacionalmente unifi cado, gerado pelo 
Ministério da Saúde, além dos seguintes 
dados: nome do bebê; data, hora e municí-
pio de nascimento; sexo; informação sobre 
gestação múltipla, se for o caso; além de 
dados sobre os pais. A nova lei acrescenta 
a obrigatoriedade de constar também a 
informação sobre nascimento com mal-
formações congênitas (Ag.Câmara).
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O Congresso Nacional man-
teve ontem (26) seis vetos 
do presidente Michel Temer, 
entre eles o que acaba com o 
regime tributário de desone-
ração da folha de pagamentos 
para 11 setores da economia. 
O projeto aprovado pelo 
parlamento previa que 28 
setores teriam mantidas a 
desoneração até 2020. No 
entanto, com a manutenção 
do veto presidencial, apenas 
17 mantiveram a desoneração. 

Segundo a justifi cativa do 
presidente Temer, a desone-
ração de todos esses setores 
“vai de encontro ao esforço 
fi scal” e “aumenta o impacto 
fi nanceiro sobre as contas do 
Regime Geral de Previdência 
Social”. 

Deputados e senadores 
mantiveram ainda o veto 
presidencial à eliminação da 
cobrança de PIS-Cofi ns sobre 
o óleo diesel. O trecho foi 
incluído no projeto que esta-
belecia a reoneração da folha.

Para justifi car o veto, Temer 
afirmou que o dispositivo 
acarretaria renúncia de re-
ceita tributária sem observar 
as condicionantes da Lei de 

O Congresso manteve ontem (26) seis vetos do presidente Temer.

O presidente do Senado, Eu-
nício Oliveira, se reunirá com o 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, para defi nir a agenda de 
votações de projetos e emendas 
no período eleitoral. De acordo 
com Eunício, a intenção é fazer 
um calendário que concilie o 
tempo disponível com a qua-
lidade nas votações. “Vamos 
ter o recesso, mas voltaremos. 
No período eleitoral, teremos 
plantões. Eu e o Rodrigo vamos 
combinar o calendário para essa 
questão do período eleitoral”, 
afi rmou Eunício ontem (26).

Entre os projetos que podem 
ser analisados pelo Senado está 
a cessão onerosa da Petrobras. 
Os deputados aprovaram o 
texto-base da proposta na 
semana passada, porém três 
destaques fi caram pendentes 
e estão na pauta do Plenário 
da Câmara. Após a análise dos 

Eunício fala sobre os trabalhos no Senado nos próximos meses.

O reconhecimento mútuo da 
cachaça e da tequila como indi-
cações geográfi cas e produtos 
distintivos do Brasil e do México 
respectivamente foi aprovado 
pela Comissão de Relações Ex-
teriores do Senado, ontem (26). 
A medida faz parte de acordo 
assinado entre os governos do 
Brasil e do México. A relatora foi 
Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), 
que apontou que a efetivação do 
acordo possibilitará a proteção da 
propriedade comercial. 

Isso porque o texto determina 
que toda bebida vendida no 
Brasil com o nome de tequila 
terá que ser de fabricação mexi-
cana, assim como toda cachaça 
vendida no México terá que 
ser de fabricação brasileira. “A 
tequila e a cachaça, bebidas tra-
dicionais do México e do Brasil, 
devem suas características aos 
processos tradicionais de cul-
tivo, fermentação, destilação, 
armazenamento e envelheci-
mento e às propriedades locais 
únicas. Por isso é importante 
protegê-las comercialmente, o 
que também se refl ete em mais 
qualidade dos produtos forne-
cidos ao consumidor”, afi rmou.

Vanessa ressaltou que o acordo 
tem o apoio do Instituto Brasileiro 
da Cachaça (Ibrac) e do Conselho 
Regulador de Tequila (CRT), as 
duas instituições que represen-
tam no Brasil os produtores de 
cada bebida. E acrescentou que 
uma parceria entre o Ibrac e a  
Apex-Brasil investiu recentemen-
te R$ 1,3 milhão na promoção da 
cachaça no México, nos Estados 
Unidos e na Alemanha.

“O Brasil possui quase 2 
mil produtores de cachaça e 
4 mil marcas da bebida. Mas 
enquanto o México exporta 
anualmente 180 milhões de 
litros de tequila para 120 países, 
o Brasil exporta só 7,7 milhões 
de litros para 61 países, ainda 
assim perfazendo uma receita 
de US$ 13,32 milhões. Apenas 
1% da nossa cachaça é expor-
tada, é possível exportar mais”, 
reforçou a senadora, deixando 
claro que isto só se dará a partir 
do reconhecimento interna-
cional progressivo da cachaça 
como produto exclusivamente 
brasileiro. Processo este de 
reconhecimento que o México 
iniciou com a tequila ainda na 
década de 1970 (Ag.Senado).

A efetivação do acordo possibilita a proteção da propriedade 

comercial.

Diversifi cação 
para reduzir 
dependência 
do transporte 
rodoviário

A greve dos caminhoneiros, 
que paralisou o país no fi m 
do mês passado, evidenciou a 
dependência do modal rodovi-
ário para transporte de cargas. 
Em audiência pública ontem 
(26) na Comissão de Serviços 
de Infraestrutura do Senado, 
debatedores defenderam a 
diversifi cação de transportes 
para escoamento da produção, 
mas apontaram os desafios 
em um momento de restrição 
orçamentária.

Hoje, 65% do transporte de 
cargas é feito pelas rodovias 
contra 15% por ferrovias, 
11% por cabotagem e 5% por 
hidrovias. O diretor do Depar-
tamento de Infraestrutura de 
Logística do Ministério do Pla-
nejamento, Otto Luiz Burlier, 
observou que o orçamento do 
setor - cerca de R$ 10 bilhões 
- é igualmente concentrado na 
manutenção e recuperação de 
rodovias. Diante da limitação 
orçamentária, Burlier avalia 
que é preciso buscar mais inves-
timentos da iniciativa privada.

O diretor do Departamento 
de Gestão Estratégica do Mi-
nistério dos Transportes, Ro-
drigo Cruz, também defendeu 
a revisão do papel do Estado 
no setor. Segundo ele, é preciso 
avançar em uma rede de trans-
portes que se complemente, 
diminuindo a dependência do 
modal rodoviário: “Isso trará 
menor vulnerabilidade a pa-
ralisações como enfrentamos 
recentemente. Tão importante 
quanto diversifi car nossa matriz 
de carga é fazer com que a 
matriz possa operar no que é 
mais adequado”, disse.

A aposta do Ministério dos 
Transportes é de que, a partir 
de 2025, com as renovações 
de contratos de concessões e 
conclusão de obras, suba de 
15% para 30% a participação do 
modal ferroviário no transporte 
de cargas: “A gente aposta que 
tenha um ganho de 15% no 
montante de cargas transporta-
das pelo transporte ferroviário e 
a diminuição de 65% para 50% 
do modal rodoviário”, estimou 
Cruz (Ag.Senado).
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Câmara aprova readmissão 
de empresas no Supersimples
O Plenário da Câmara aprovou o projeto do deputado Jorginho Mello (PR-SC), que permite a 
readmissão das empresas excluídas do Simples Nacional (Supersimples) em janeiro de 2018. Aprovado 
por 270 votos a 1, o texto será enviado ao Senado

mento para os pequenos com 
abatimento de juros e multa, 
coisa que, para os grandes 
empresários, já houve dezenas 
de vezes”, afi rmou o deputado. 

Levantamento feito pelo Se-
brae indica que havia, em 2017, 
600 mil empresas em dívida 
com o Simples Nacional em um 
montante acumulado de R$ 21 

bilhões. Como o principal da dí-
vida começa a ser pago apenas 
no próximo ano, o impacto será 
para o orçamento de 2019.

As empresas que aderirem ao 
Refi s terão redução nos juros e 
na multa pelo não pagamento 
dos impostos, além de prazo 
para pagar de até 175 meses, 
com prestações mínimas de R$ 

300. Para o pagamento integral, 
haverá redução de 90% dos 
juros de mora e de 70% das 
multas. No pagamento em 145 
meses, o desconto será de 80% 
dos juros de mora e de 50% das 
multas. Já para o pagamento 
em 175 vezes, a redução será 
de 50% dos juros de mora e de 
50% das multas (Ag.Câmara).

Congresso mantém vetos à 
desoneração de 11 setores

Responsabilidade Fiscal (LRF) 
e que também não tinha os 
necessários dimensionamentos 
do impacto tributário sobre a 
arrecadação ou de medidas de 
compensação.

O presidente do Congresso, 
senador Eunício de Oliveira, 
suspendeu a sessão antes de 
analisar o último ponto da 
pauta, o veto total ao projeto 
do deputado Alceu Moreira 
(MDB-RS), que tornava federal 
um trecho de rodovia entre os 
municípios de Bom Jesus (RS) e 
Bom Retiro (SC). Deputados de 

vários partidos entraram em 
obstrução, o que inviabilizou 
a votação.

Conhecida como Rota das 
Neves, por interligar a Serra 
Gaúcha com a Serra Catari-
nense, o trecho tem 161 km. 
Ao vetar a matéria, Temer 
argumentou que a rodovia 
não atende os requisitos para 
a federalização. O trecho aten-
de somente os critérios para 
ser rodovia estadual, o que 
já ocorre. A próxima sessão 
está marcada para terça-feira 
(3) (ABr).

Eunício e Rodrigo Maia defi nirão 
votações no período eleitoral

deputados, o projeto que permi-
te à Petrobras vender até 70% 
de sua participação nas áreas 
contratadas sob o regime da 
cessão onerosa, segue para o 
Senado (Ag.Senado). 

Segundo Eunício, não há 

ainda previsão de quando o 
texto será votado pelos sena-
dores. “Tudo depende de como 
o projeto vai sair da Câmara. 
Se ele sair com um processo 
negociado é mais fácil para o 
Senado” (Ag.Senado).

Aprovado acordo
para proteção à

cachaça e à tequila

Notifi cação de casos de câncer ou malformação congênita
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QUARTA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2018

CADASTRAR HORA NOTURNA NO e-SOCIAL
Com a criação do evento S1050 no ambiente do e-social, o manual 
do e-Social não deixa claro se o horário noturno deverá ser cadas-
trado com a hora reduzida, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE SE NEGUE A PRESTAR INFORMAÇÕES SOBRE 
OS DADOS PESSOAIS VISANDO A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, PODE 
SOFRER ADVERTÊNCIA?  

Esclarecemos que pode o empregador aplicar medidas disciplinares 
como advertência (verbal e escrita) e suspensão.

PRAZO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
Funcionário aposentado por invalidez, terá o contrato de trabalho 
suspenso por prazo indeterminado? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ACIDENTE DE TRABALHO DURANTE EXPERIÊNCIA
Funcionário sofreu acidente de trabalho durante o período de expe-
riencia, terá direito a estabilidade? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE ASSINAR CARTEIRA DE UM SÓCIO MINORITÁRIO 
COMO GERENTE?

Apesar da omissão legal sobre o tema, é consenso na área trabalhista 
(literatura trabalhista, fiscalização e justiça do trabalho) que os sócios 
(independente se cotista, administrador, minoritário) não poderá 
acumular a condição de empregado com a de sócio, por clara incompati-
bilidade de posições antagônicas, como previsto nos artigos 2º e 3º CLT.

UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO FORNECIDO PELA EMPRESA
Funcionária utiliza o carro da empresa para o trabalho e para fins 
particulares, a empresa pode efetuar desconto em folha de pagamento 
referente ao combustível utilizado para fins particulares? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

Banco Induscred de Investimento S/A
CNPJ 33.588.252/0001-32

Assembleia Geral Extraordinária Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas do Banco Induscred de Investimento S/A para
reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se às 15:00 horas do dia
04/07/2018, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos, nº 960, 19º andar,
Conjunto 1902, para deliberarem sobre a seguinte “Ordem do Dia”: (i) rerratificar a
Assembleia Geral Ordinária realizada em 09 de abril de 2018, a fim de deliberar
sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2017 e a distribuição de dividendos;
(ii) alteração parcial do Estatuto Social, para adaptar o Capítulo VII - da Ouvidoria
ao disposto na Resolução 4.433, de 2015. São Paulo, 22 de junho de 2018.
Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente.                                  (26, 27 e 28)

Banco PSA Finance Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 03.502.961/0001-92 - NIRE 35.300.174.551

Ata de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2018
1) Data, Hora e Local: Aos 30 de abril de 2018, às 12h00 horas, na sede do Banco PSA Finance Brasil S.A. (“Companhia”), na Avenida das Nações 
Unidas, nº 12.495, 11º andar, Brooklin, CEP 04578-000, Cidade e Estado de São Paulo. 2) Convocação: Dispensada, haja vista a presença da totalidade 
dos Acionistas, nos termos do disposto no § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 3) Mesa: Alexandre Guy Jean Marie Sorel, como 
Presidente, e Adriana Garcia Passos do Sacramento, como Secretária. 4) Ordem do Dia: (i) Lavrar a ata em forma de sumário; (ii) Tomar as contas da 
Diretoria, bem como examinar, discutir e deliberar acerca das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2017; (iii) Examinar, discutir e deliberar acerca do plano anual de negócios e o orçamento estratégico da Companhia para o ano de 2018; (iv) Deliberar 
sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; e (v) Fixar a remuneração dos administradores; (vi) Deliberar 
sobre a alteração do Artigo 15 do Estatuto Social, que trata da Diretoria, a fim de considerar nova redação para seu §2º (vii) Consolidar o Estatuto Social 
da Companhia; e (viii) Discutir sobre outros assuntos de interesse social. 5) Deliberações: Após terem sido discutidas as matérias constantes da Ordem 
do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos: (i) Autorizar a lavratura desta ata em forma de sumário. (ii) Aprovar, sem 
ressalvas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, documentos 
esses publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “Empresas e Negócios”, em suas edições de 29/03/2018, considerando sanada a 
falta de publicação dos anúncios a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, conforme permitido pelo parágrafo 4º do mesmo artigo. (iii) Aprovar o plano 
anual de negócios e o orçamento estratégico da Companhia para o ano de 2018, que serão arquivados na sede da Companhia. (iv) Aprovar, de acordo com 
a Proposta da Diretoria, a seguinte destinação ao lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, no montante de R$ 39.768.004,33 
(trinta e nove milhões, setecentos e sessenta e oito mil, quatro reais e trinta e três centavos): (a) R$ 1.988.400,22 (hum milhão, novecentos e oitenta e oito 
mil, quatrocentos reais, e vinte de dois centavos), correspondentes a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, para constituição da Reserva Legal de que trata 
o artigo 193 da Lei nº 6.404/76; (b) R$ 5.289.802,06 (cinco milhões, duzentos e oitenta e nove mil, oitocentos e dois reais, e seis centavos), correspondente 
a 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido do exercício, aos acionistas a título de dividendos mínimos obrigatórios, a serem pagos em até 60 (sessenta) 
dias contados a partir da presente data; (c) R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões) aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio imputados aos 
dividendos mínimos obrigatórios correspondendo ao valor líquido de R$ 13.600.000,00 (treze milhões e seiscentos mil reais), a serem pagos em até 60 
(sessenta) dias contados a partir da presente data; e (d) R$ 16.489.802,05 (dezesseis milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e dois reais, e 
cinco centavos) representando o saldo remanescente do lucro líquido do exercício, destinados à reserva de lucros para assegurar o nível de capitalização 
da Companhia, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia. (v) Autorizar os administradores da companhia a tomarem todas as providências e 
a assinarem todos os documentos necessários para o pagamento, aos acionistas, dos juros sobre o capital próprio e dividendos acima mencionados até 
31 de dezembro de 2018. (vi) Ratificar o crédito aos acionistas, de juros, a título de remuneração de capital próprio, no montante de R$ 14.500.000,00 
(quatorze milhões, quinhentos mil reais) (valor bruto), correspondentes ao valor líquido de R$ 12.325.000,00 (doze milhões, trezentos e vinte e cinco mil 
reais), consoante deliberação da Assembleia Geral Ordinária de 28 de abril de 2017. (vii) Fixar, para o presente exercício social, remuneração anual e global 
dos administradores de até R$ 5.073.030,00 (cinco milhões, setenta e três mil e trinta reais), a qual será distribuída entre os seus membros, conforme vier 
a ser decidido pelo Conselho de Administração. (viii) Alterar o Artigo 15 do Estatuto Social, que trata da Diretoria, a fim de considerar nova redação para 
seu §2º, bem como renumerar seus § a partir do 3º, de maneira que referido Artigo passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 15 - A Diretoria fica 
investida dos mais amplos poderes para praticar todos e quaisquer atos relativos aos objetos e fins da Companhia, inclusive o de transigir, celebrar acordos, 
renunciar direitos, prestar fianças, adquirir, permutar, alienar e onerar, por qualquer forma, bens e direitos da Companhia, salvo para as hipóteses em que 
se fizer necessária a prévia aprovação do Conselho de Administração. §1º Todos os atos e instrumentos, inclusive notas promissórias, letras de câmbio 
ou outros títulos equivalentes, que criem, modifiquem ou extingam obrigações atinentes à Companhia, serão obrigatoriamente assinados: (i) pelo CEO e 
pelo Vice-CEO em conjunto; ou (ii) pelo CFO ou pelo CRO em conjunto com o CCO ou o COO; ou (iii) 2 (dois) procuradores com poderes especiais. §2º 
A Companhia poderá, por meio da assinatura de quaisquer Diretores agindo em conjunto, respeitado o disposto no §1º acima, nomear procuradores para 
representá-la nos limites dos poderes expressos conferidos nos respectivos mandatos, os quais, com exceção daqueles para fins judiciais, terão um prazo 
de validade não superior a 1 (um) ano. §3º A Companhia poderá ser, excepcionalmente, representada por 1 (um) único Diretor ou procurador com poderes 
especiais, nos termos que vier a ser aprovado pelo Conselho de Administração, sendo certo que tais instrumentos de mandato terão prazo de validade não 
superior a 1 (um) ano. §4º A Companhia poderá ser representada por um Diretor, isoladamente, ou por um procurador, isoladamente, independentemente 
de prévia autorização da Diretoria, do Conselho de Administração ou da Assembleia, para praticar os atos de representação da Companhia em juízo, 
em processos administrativos, e perante repartições públicas e autoridades administrativas em geral, nas esferas federal, estadual e municipal e demais 
órgãos da administração direta e indireta quanto à apresentação e retirada de documentos, solicitação de certidões, assinatura de formulários, declara-
ções, petições e recursos, procedimentos de registro, fornecimento e recebimento de informações. O Diretor ou o procurador deverá cientificar os demais 
Diretores acerca dos atos praticados. (viii) Em razão da alteração do Artigo 15 e do Artigo 13 do Estatuto Social, esta última aprovada na Assembleia Geral 
Extraordinária de 11 de janeiro de 2018, promover sua consolidação, para maior facilidade e clareza, nos termos transcritos no Anexo I da presente Ata. 6) 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi suspensa para lavratura desta ata, que, lida, foi assinada por todos os presentes. 7) Assina-
turas: Presidente: Alexandre Guy Jean Marie Sorel; Secretária: Adriana Garcia Passos do Sacramento. Acionistas: Banque PSA Finance, representado por 
sua procuradora Adriana Garcia Passos do Sacramento, e, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. representado por seus Diretores, Antonio 
Pardo de Santayana Montes e Angel Santodomingo Martell. São Paulo, 30 de abril de 2018. Confere com o original lavrado em livro próprio. Adriana Garcia 
Passos do Sacramento - Secretária. JUCESP nº  268.624/18-5 em 08/06/2018.
Anexo I - Estatuto Social do Banco PSA Finance Brasil S.A. - Banco PSA Finance Brasil S.A. - CNPJ/MF nº 03.502.961/0001-92 - NIRE 35.300.174.551 
- Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Foro, Objeto e Duração: Artigo 1 - O Banco PSA Finance Brasil S.A., adiante referido simples-
mente como Companhia, é uma instituição financeira privada, constituída sob a forma de sociedade anônima, regendo-se pelo presente Estatuto Social e 
pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. Artigo 2 - A Companhia tem sede, foro e domicílio na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, 11º andar, Brooklin, CEP 04578-000. Artigo 3 - A Companhia tem como objeto social a prática 
de operações ativas, passivas, derivadas e acessórias inerentes aos bancos múltiplos com as carteiras de investimento e de crédito, financiamento e inves-
timento, de acordo com os regulamentos do Banco Central do Brasil a eles aplicáveis e com as disposições legais e regulamentares em vigor. A Companhia 
poderá participar de quaisquer outras sociedades ou grupos de sociedades, comerciais ou civis, nacionais ou estrangeiras, como sócio, acionista ou quo-
tista, observadas as restrições e exigências regulamentares aplicáveis. Artigo 4 - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Do 
Capital Social e Ações: Artigo 5 - O capital social é de R$ 229.755.831,86 (duzentos e vinte e nove milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, oitocen-
tos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos), totalmente integralizado em moeda corrente do País e em créditos, dividido em 209.354 (duzentas e nove 
mil, trezentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. § Único Cada ação ordinária conferirá ao seu titular direito a 
um voto nas Assembleias Gerais da Companhia. Capítulo III - Da Administração: Artigo 6 - A Companhia será administrada por um Conselho de Admi-
nistração e por uma Diretoria, na forma da lei, deste estatuto social e do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. Artigo 7 - Os acionistas 
reunidos em Assembleia Geral fixarão a remuneração global anual dos administradores e caberá ao Conselho de Administração efetuar a distribuição da 
verba individualmente. Seção I - Do Conselho de Administração: Artigo 8 - O Conselho de Administração da Companhia será composto de 4 (quatro) a 
8 (oito) membros, residentes ou não no País, eleitos pela Assembleia Geral com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição. §1º O Conselho de Admi-
nistração será sempre composto por um número par de membros. §2º A Assembleia Geral designará, dentre os conselheiros eleitos, o Presidente e o Vice 
Presidente do Conselho de Administração, observadas as disposições do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. §3º Findo o prazo de 
mandato previsto no caput deste Artigo, os membros do Conselho de Administração permanecerão em seus cargos até a posse de seus respectivos 
substitutos eleitos pela Assembleia Geral. Artigo 9 - A investidura no cargo de conselheiro far-se-á após aprovação concedida pelo Banco Central do Brasil, 
mediante assinatura do termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia. Artigo 10 - Além de outras 
atribuições previstas em lei, neste Estatuto Social e no Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, compete ao Conselho de Administração: 
a) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; b) eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar sua remuneração; c) fiscalizar a gestão dos 
Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e 
sobre quaisquer outros atos; d) convocar, na forma deste Estatuto Social, as Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias; e) manifestar-se sobre o 
relatório da Administração e as contas da Diretoria; f) escolher e destituir os auditores independentes; g) submeter à Assembleia Geral a proposta de 
destinação, obedecida a regulamentação para a constituição de reservas obrigatórias, do lucro líquido apurado em cada exercício social; h) submeter à 
Assembleia Geral a proposta de qualquer alteração significativa no objeto social da Companhia, incluindo a inclusão de qualquer nova linha de negócios; 
i) alterações nas regras internas da Companhia e propostas, à Assembleia Geral de Acionistas, de alteração deste Estatuto Social (salvo no caso de alte-
rações técnicas conforme venham a ser exigidas pela legislação aplicável); j) aprovação dos planos quadrienais e do orçamento anual (com exceção de 
recálculos) da Companhia; k) análise e aprovação de quaisquer potenciais novos produtos, serviços, projetos ou áreas de atuação (para fins de esclareci-
mento, qualquer evolução ou variação dos produtos existentes ou substituição de produtos, em cada caso com características semelhantes em termos de 
escopo, preço ou outra característica, não será considerado novo produto para a presente finalidade); l) propostas à Assembleia Geral de fusão, cisão, in-
corporação, contribuições, drop-down ou transações equivalentes envolvendo a Companhia, bem como transformação, dissolução ou liquidação da Com-
panhia; m) aprovação, definição ou alteração de princípios, políticas e diretrizes internas da Companhia, observado o disposto no Acordo de Acionistas 
arquivado na sede da Companhia; n) aprovação ou alteração substancial da política de proteção à informação da Companhia; o) aquisição ou alienação 
de ativos de titularidade da Companhia, que não tenham sido aprovadas no orçamento, por preço (incluindo, para fins de esclarecimento, cessão ou as-
sunção de dívidas) ou por enterprise value, superior a R$465.000,00; p) criação de filiais ou constituição de sociedades controladas pela Companhia; q) 
salvo se permitido pelos princípios, políticas e diretrizes internas da Companhia, contrair dívidas e empréstimos, que não tenham sido aprovados no orça-
mento, superiores a R$ 620.000.000,00; r) propostas à Assembleia Geral de Acionistas relativas a aumento ou redução do capital social da Companhia, 
observadas as disposições do Acordo de Acionistas; s) despesas (capital expenditures) da Companhia, não aprovadas no orçamento, superiores a R$ 
250.000,00; t) celebração, rescisão ou aditamento material de contratos materiais celebrados entre a Companhia e terceiro, não aprovados no orçamento, 
envolvendo a realização ou recebimento de pagamento anual superior a R$ 465.000,00; u) celebração, rescisão ou aditamento material de qualquer con-
trato entre a Companhia e qualquer (i) de seus acionistas, e/ou (ii) sociedade controlada por, controladora de ou que esteja sob o controle comum com 
qualquer dos acionistas da Companhia; v) qualquer alteração (i) nas condições dos contratos de trabalho que possam aumentar os custos totais de pessoal 
da Companhia em mais de R$ 465.000,00 por ano, ou (ii) na remuneração de qualquer empregado da Companhia em mais de R$ 100.000,00 por ano; w) 
início de litígios ou celebração de acordo em ou decisão em litígios em andamento com relação a ações que envolvam montante superior a R$ 465.000,00; 
x) aprovação de qualquer mudança ou alteração na organização da Companhia nos níveis de departamento, ou acima, e de suas respectivas funções; e 
y) deliberação sobre qualquer matéria ou controvérsia apresentada ao Conselho de Administração por qualquer Diretor. Artigo 11 - O Conselho de Admi-
nistração reunir-se-á uma vez por trimestre, e extraordinariamente, quando necessário, mediante convocação do Presidente ou do Vice-Presidente ou 
mediante proposta de qualquer de seus membros, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência em primeira convocação, e com 3 (três) dias de antece-
dência caso o quórum de instalação não tenha sido verificado na primeira convocação, ou com 1 (um) dia útil de antecedência em casos de emergência. 
§1º A ordem do dia das reuniões do Conselho de Administração será determinada pelo Presidente ou pelo Vice-Presidente que convocar a reunião. Além 
da ordem do dia, da convocação da reunião deverá também constar a data, local e horário da reunião, devendo estar acompanhada dos documentos ne-
cessários para a discussão de tais matérias. Qualquer membro do Conselho de Administração poderá incluir novas matérias à ordem do dia, desde que tal 
inclusão seja acompanhada dos documentos necessários à discussão de tais matérias e seja observada a antecedência prevista no caput deste Artigo. §2º 
As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas, em primeira convocação, com a presença de 2 (dois) conselheiros, cada um deles indicado 
por cada um dos acionistas da Companhia, nos termos estabelecidos no Acordo de Acionistas. Caso tal quorum não seja verificado em primeira convoca-
ção, o mesmo quorum será necessário para que se instale a reunião do Conselho de Administração em segunda convocação. Caso o quorum tampouco 
seja verificado em segunda convocação, a reunião do Conselho de Administração poderá ser convocada por uma terceira vez e instalar-se-á com a presen-
ça de qualquer número de conselheiros, observado o disposto no Acordo de Acionistas da Companhia. §3º Os conselheiros poderão participar das reu-
niões do Conselho de Administração pessoalmente ou remotamente, inclusive por meio de teleconferência, videoconferência, internet ou por qualquer outro 
meio que permita a comunicação em tempo real, ficando estabelecido que (i) tal meio deve ser acordado antecipadamente entre os Conselheiros, e (ii) 
mediante requisição prévia, tal conselheiro terá o direito de participar da reunião e proferir o seu voto (e ser considerado como presente para fins de verifi-
cação do quorum). §4º Os conselheiros poderão enviar o seu voto por escrito para qualquer dos demais conselheiros que estejam presentes na reunião, 
via e-mail, fac-símile, carta registrada ou carta entregue pessoalmente. §5º As decisões do Conselho de Administração serão tomadas por maioria de votos, 
observado o que a este respeito dispuser o Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. §6º As atas das reuniões do Conselho de Administra-
ção serão lavradas em livro próprio e assinadas por todos os membros presentes. §7º Serão arquivadas no Registro do Comércio e publicadas as atas das 
reuniões do Conselho de Administração que contiverem deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros. Artigo 12 - O Conselho de Adminis-
tração poderá determinar a criação de comitês de natureza consultiva, para auxiliar os conselheiros no exercício de suas atribuições. Competirá ao Conse-

lho de Administração definir a composição e as atribuições destes comitês de natureza consultiva. Seção II - Da Diretoria: Artigo 13 - A Diretoria da 
Companhia será composta por 5 (cinco) membros, acionistas ou não, todos residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração com mandato de 
3 (três) anos, sendo permitida a reeleição, sendo um Diretor Presidente (“CEO”), um Diretor Financeiro (“CFO”), um Diretor de Risco (“CRO”), um Diretor 
de Operações e TI (“COO”) e um Diretor Comercial (“CCO”). §1º O Conselho de Administração designará, a um dos seguintes membros da Diretoria da 
Companhia, quais sejam, o CFO, o CRO, o COO, ou o CCO, as atribuições (“Atribuições de Vice-CEO”) indicadas no Acordo de Acionistas arquivado na 
sede da Companhia. §2º Nas reuniões de Diretoria, o Diretor que estiver incumbido das Atribuições de Vice-CEO terá direito a dois votos. §3º Em caso de 
falta, vacância ou impedimento temporário de qualquer dos Diretores, este será substituído por outro Diretor indicado pelo Conselho de Administração, 
observadas as disposições do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. §4º Findo o prazo de mandato previsto no caput deste Artigo, os 
Diretores permanecerão em seus cargos até a posse de seus respectivos substitutos, eleitos pelo Conselho de Administração. Artigo 14 - A investidura no 
cargo de Diretor far-se-á após aprovação concedida pelo Banco Central do Brasil, mediante assinaturas do termo de posse lavrado no Livro de Atas de 
Reunião de Diretoria. Artigo 15 - A Diretoria fica investida dos mais amplos poderes para praticar todos e quaisquer atos relativos aos objetos e fins da 
Companhia, inclusive o de transigir, celebrar acordos, renunciar direitos, prestar fianças, adquirir, permutar, alienar e onerar, por qualquer forma, bens e 
direitos da Companhia, salvo para as hipóteses em que se fizer necessária a prévia aprovação do Conselho de Administração. §1º Todos os atos e instru-
mentos, inclusive notas promissórias, letras de câmbio ou outros títulos equivalentes, que criem, modifiquem ou extingam obrigações atinentes à Compa-
nhia, serão obrigatoriamente assinados: (iv) pelo CEO e pelo Vice-CEO em conjunto; ou (v) pelo CFO ou pelo CRO em conjunto com o CCO ou o COO; 
ou (vi) 2 (dois) procuradores com poderes especiais. §2º A Companhia poderá, por meio da assinatura de quaisquer Diretores agindo em conjunto, respei-
tado o disposto no §1º acima, nomear procuradores para representá-la nos limites dos poderes expressos conferidos nos respectivos mandatos, os quais, 
com exceção daqueles para fins judiciais, terão um prazo de validade não superior a 1 (um) ano. §3º A Companhia poderá ser, excepcionalmente, repre-
sentada por 1 (um) único Diretor ou procurador com poderes especiais, nos termos que vier a ser aprovado pelo Conselho de Administração, sendo certo 
que tais instrumentos de mandato terão prazo de validade não superior a 1 (um) ano. §4º A Companhia poderá ser representada por um Diretor, isolada-
mente, ou por um procurador, isoladamente, independentemente de prévia autorização da Diretoria, do Conselho de Administração ou da Assembleia, para 
praticar os atos de representação da Companhia em juízo, em processos administrativos, e perante repartições públicas e autoridades administrativas em 
geral, nas esferas federal, estadual e municipal e demais órgãos da administração direta e indireta quanto à apresentação e retirada de documentos, soli-
citação de certidões, assinatura de formulários, declarações, petições e recursos, procedimentos de registro, fornecimento e recebimento de informações. 
O Diretor ou o procurador deverá cientificar os demais Diretores acerca dos atos praticados. Artigo 16 - A Diretoria não atuará como um órgão colegiado, 
exceto para a criação de comitês, conforme previsto no Artigo 19 abaixo, incluindo a indicação de seus membros e a aprovação de seus regimentos inter-
nos, hipóteses em que será obrigatório o voto favorável do CEO e do Vice-CEO. Artigo 17 - Não obstante o disposto no Artigo 16 acima, a Diretoria reunir-
-se-á ao menos uma vez por mês e, extraordinariamente, quando necessário, mediante convocação do CEO. § Único Das reuniões da Diretoria lavrar-se-á 
a competente ata em livro próprio, que será assinada por todos os presentes. Artigo 18 - Qualquer desacordo entre os membros da Diretoria deverá ser 
levado ao CEO e ao Vice-CEO, que atuarão como mediadores da questão. Caso persista o desacordo, a matéria em questão deverá ser decidida pelo 
Conselho de Administração da Companhia. Artigo 19 - A Diretoria poderá determinar a criação de comitês de natureza consultiva, para auxiliar os direto-
res no exercício de suas atribuições. Competirá à Diretoria definir a composição e as atribuições destes comitês de natureza consultiva. § Único Caso 
caiba a um comitê a análise de qualquer matéria, conforme vier a constar da ata da Diretoria que determinar sua criação, a prática de tal ato por qualquer 
dos Diretores dependerá da prévia manifestação do comitê em questão, ainda que tal manifestação tenha natureza meramente consultiva. Capítulo IV - Do 
Conselho Fiscal: Artigo 20 - A Companhia terá um Conselho Fiscal composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, 
acionistas ou não, cujas funções e atribuições são aquelas previstas em lei e indelegáveis. §1º O Conselho Fiscal somente funcionará nos exercícios sociais 
em que for instalado por qualquer Assembleia Geral, ainda que a matéria não conste do respectivo anúncio de convocação, a pedido de acionistas que 
representam, no mínimo, 1/10 (um décimo) das ações com direito a voto, ou 5% (cinco por cento) das ações sem direito a voto. §2º Caberá à Assembleia 
Geral que instalou o Conselho Fiscal eleger os seus membros, bem como fixar, em conformidade com o disposto no Artigo 162, §3º da Lei de nº 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, as suas respectivas remunerações. §3º O período de funcionamento do Conselho Fiscal terminará na primeira Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada após a sua instalação. §4º As atribuições e os poderes do Conselho fiscal são aqueles definidos em lei. Capítulo V - Do Comitê 
de Remuneração: Artigo 21 - A Companhia terá um Comitê de Remuneração, composto por no mínimo 4 e no máximo 8 membros, que serão nomeados 
e destituídos a qualquer tempo pelo Conselho de Administração da Companhia, o qual será independente do Comitê de Remuneração do Conglomerado 
Financeiro Santander e exercerá suas atividades exclusivamente em relação à Companhia. §1º Pelo menos um dos membros do Comitê de Remuneração 
não será administrador da Companhia. §2º Os membros do Comitê de Remuneração deverão ter as qualificações e a experiência necessárias ao exercício 
de julgamento competente e independente sobre a política de remuneração da Companhia, inclusive sobre as repercussões dessa política na gestão de 
riscos. §3º Os membros do Comitê de Remuneração terão mandato de [2 (dois)] anos, sendo permitida a reeleição desde que o prazo de sua permanência 
no Comitê de Remuneração não exceda o limite máximo de 10 (dez) anos. §4º Os membros do Comitê de Remuneração não farão jus a qualquer remune-
ração pelo exercício desse cargo. §5º O Conselho de Administração poderá destituir membro do Comitê de Remuneração a qualquer tempo. Artigo 22 - São 
atribuições do Comitê de Remuneração: (i) elaborar a política de remuneração dos administradores da Companhia, propondo ao Conselho de Administra-
ção as diversas formas de remuneração fixa e variável, além de benefícios e programas especiais de recrutamento e desligamento; (ii) supervisionar a 
implementação e operacionalização da política de remuneração dos administradores da Companhia; (iii) revisar anualmente a política de remuneração dos 
administradores da Companhia, recomendando ao Conselho de Administração a sua correção ou aprimoramento; (iv) propor ao Conselho de Administração 
da Companhia o montante da remuneração global dos administradores a ser submetido à assembleia geral, na forma do art. 152 da Lei nº 6.404/76; (v) 
avaliar cenários futuros, internos e externos, e seus possíveis impactos sobre a política de remuneração dos administradores da Companhia; (vi) analisar a 
política de remuneração dos administradores da Companhia em relação às práticas de mercado, com vistas a identificar discrepâncias significativas em 
relação a empresas congêneres, propondo os ajustes necessários ao Conselho de Administração da Companhia; (vii) zelar para que a política de remune-
ração dos administradores da Companhia esteja permanentemente compatível com a política de gestão de riscos, com as metas e a situação financeira 
atual e esperada da referida instituição e com o disposto na regulamentação aplicável; e (viii) elaborar anualmente, no prazo de noventa dias a contar de 31 
de dezembro de cada ano, documento denominado Relatório do Comitê de Remuneração, com observância das prescrições legais regulamentares aplicá-
veis, relativamente à data-base de 31 de dezembro de cada ano. Artigo 23 - Competirá ao Conselho de Administração definir as demais regras de funcio-
namento do Comitê de Remuneração da Companhia, incluindo as formas de convocação, instalação e deliberação de suas reuniões. Capítulo VI - Da 
Assembleia Geral: Artigo 24 - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, e 
extraordinariamente sempre que os interesses sociais ou a lei assim exigirem. Artigo 25 - A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente e pelo Vice-
-Presidente do Conselho de Administração, em um sistema de rodízio anual. Para fins de esclarecimento, o Presidente do Conselho de Administração 
presidirá as Assembleias Gerais pelo período inicial de um ano. No ano seguinte essa prerrogativa caberá ao Vice-Presidente. E assim sucessivamente. § 
Único O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador, constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da 
Companhia ou advogado. Artigo 26 - A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á 1 (uma) vez por ano, dentro dos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao 
término do exercício social, para: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; b) deliberar sobre a 
destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, incluindo sua alocação para reservas; e c) eleger os membros do Conselho de Ad-
ministração e do Conselho Fiscal, quando for o caso. Artigo 27 - Além das matérias previstas em lei, caberá aos acionistas reunidos em Assembleia Geral 
Extraordinária decidir sobre as seguintes matérias: a) Aprovar alterações ao Estatuto Social; b) Aprovar aumentos ou reduções do capital social da Com-
panhia, bem como a criação de nova classe de ações ou modificações nas preferências, vantagens ou características das classes já existentes; c) Aprovar 
incorporação, cisão, fusão, contribuições, drop-down envolvendo a Companhia ou sua transformação em outro tipo societário; d) Aprovar a dissolução ou 
liquidação da, bem como a apresentação de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia; e) Aprovar a distribuição interme-
diária de lucros da Companhia, nos termos do Artigo 33 abaixo; f) Aprovar a eleição e destituição dos membros do Conselho de Administração, bem como 
a remuneração global a ser oferecida aos membros da administração da Companhia. g) Todas as demais matérias previstas no Art. 122 da Lei 6.404/76. 
Artigo 28 - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções estatutárias ou legais, serão tomadas por maioria de votos, não se computando 
os votos em branco, observado o disposto no Acordo de Acionistas da Companhia. Capitulo VII - Da Ouvidoria: Artigo 29 - A Companhia terá uma Ou-
vidoria que atuará em nome de todas as instituições integrantes do GRUPO PSA autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, composta de 1 (um) 
Ouvidor, designado e destituído pelo Conselho de Administração, mediante o quorum definido no Parágrafo 5º do Artigo 11 do Estatuto Social, com man-
dato de 1 (um) ano. § 1º O Ouvidor será nomeado dentre pessoas que preencham as condições e os requisitos mínimos para garantir o bom funcionamen-
to da Ouvidoria, devendo ter aptidão em temas relacionados à ética, aos direitos e defesa do consumidor e à mediação de conflitos. § 2º A Ouvidoria terá 
por atribuição: a) prestar atendimento de última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas 
nos canais de atendimento primário da Companhia; b) atuar como canal de comunicação entre a Companhia e os clientes e usuários de produtos e ser-
viços, inclusive na mediação de conflitos; e c) informar ao conselho de administração ou, na sua ausência, à diretoria da Companhia a respeito das ativi-
dades de Ouvidoria. § 3º Constituem atividades da Ouvidoria: a) atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos 
clientes e usuários de produtos e serviços; b) prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas, informando o prazo previs-
to para resposta, o qual não pode ultrapassar 10 (dez) dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justificada, uma única vez, por 
igual período, limitado o número de prorrogações a 10% (dez por cento) do total de demandas no mês, devendo o demandante ser informado sobre os 
motivos da prorrogação; c) encaminhar resposta conclusiva para a demanda no prazo previsto no item anterior; d) manter o conselho de administração ou, 
na sua ausência, a diretoria da Companhia, informado sobre os problemas e deficiências detectados no cumprimento de suas atribuições e sobre o resul-
tado das medidas adotadas pelos administradores da Companhia para solucioná-los; e e) elaborar e encaminhar à auditoria interna, ao conselho de admi-
nistração ou, na sua ausência, à diretoria da Companhia, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca das atividades desenvolvidas 
pela Ouvidoria no cumprimento de suas atribuições. §4º O Conselho de Administração pode destituir o Ouvidor a qualquer tempo, caso o mesmo descum-
pra as atribuições previstas no §2º e/ou as atividades previstas no §3º deste Artigo bem como em decorrência da perda de vínculo funcional com a Com-
panhia, alteração de função dentro da Companhia, conduta ética incompatível com a função ou eventuais práticas e condutas que justifiquem a destituição. 
§5º O Ouvidor poderá renunciar ao cargo a qualquer momento, mediante apresentação de requerimento nesse sentido ao Conselho de Administração. §6º 
A Companhia deverá: a) criar condições adequadas para o funcionamento da Ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, 
independência, imparcialidade e isenção; e b) assegurar o acesso da Ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de resposta adequada às 
demandas recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades no cumprimento de 
suas atribuições. Capítulo VIII - Do Exercício Social e Demonstrações Financeiras: Artigo 30 - O exercício social coincide com o ano civil, encerrando-
-se em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 31 - Ao fim de cada exercício social e no dia 30 de junho de cada ano, a Diretoria fará elaborar, com base nos 
registros contábeis da Companhia, as demonstrações financeiras previstas em lei. Capítulo IX - Das Reservas, Lucros e Dividendos: Artigo 32 - O lucro 
líquido de cada exercício social terá a sua destinação efetuada de acordo com a seguinte ordem: a) aplicação de 5% (cinco por cento) na constituição da 
reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social; b) 50% (cinquenta por cento) a título de distribuição do dividendo obrigatório; e c) 
até 5% (cinco por cento), ressalvada a existência de deliberação tomada em contrário pela Assembleia Geral, para reserva de lucro para assegurar a ma-
nutenção do nível de capitalização da Companhia. §1º O saldo remanescente dos lucros terá a destinação que a Assembleia Geral determinar. §2º As 
reservas referidas nas alíneas a) e c) não poderão, em conjunto, ultrapassar o capital social. §3º A constituição da reserva de lucro referida na alínea c) 
deste Artigo, bem como a retenção, nos termos do Artigo 196 da Lei de nº 6.404/76, de parcela do lucro líquido prevista em orçamento de capital, não po-
derão ser aprovadas, em cada exercício social, em prejuízo da distribuição do dividendo obrigatório de que trata o Artigo 32 deste Estatuto. Artigo 33 - A 
Companhia poderá levantar balanços semestrais, trimestrais ou mensais, bem como, por proposta do Conselho de Administração aprovada em Assembleia 
Geral, pagar dividendos ou juros sobre o capital próprio à conta de lucros apurados nesses balanços. A Companhia poderá, ainda, mediante proposta do 
Conselho de Administração aprovada em Assembleia Geral, pagar dividendos intermediários ou juros sobre o capital próprio à conta de lucros acumulados 
ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. §2º Os dividendos distribuídos ou juros sobre o capital próprio pagos nos termos 
deste Artigo 33 serão imputados ao dividendo obrigatório. Artigo 34 - Os dividendos previstos na alínea b) do Artigo 32 deste Estatuto não serão obri-
gatórios nos exercícios em que o Conselho de Administração informar à Assembleia Geral que tais dividendos são incompatíveis com a situação financeira 
da Companhia. Artigo 35 - A Assembleia Geral poderá, desde que não haja oposição de qualquer dos acionistas presentes, deliberar a distribuição de 
dividendos inferior àquele previsto na alínea b) do Artigo 32 ou a retenção de todo o lucro. Capítulo X - Da Dissolução e Liquidação: Artigo 36 - A Com-
panhia dissolver-se-á nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral. § Único Em caso de dissolução da Companhia, caberá à As-
sembleia Geral: (i) determinar a forma de liquidação; (ii) nomear o liquidante e fixar a sua remuneração; (iii) eleger, caso o Conselho Fiscal seja convocado 
pelos acionistas durante a fase de liquidação, seus respectivos membros. Capítulo XI - Disposições Gerais: Artigo 37 - A Companhia deverá observar o 
acordo de acionistas arquivado em sua sede, na forma do Artigo 118 da Lei nº 6.404/76 (“Acordo de Acionistas”), devendo a Diretoria abster-se de lançar 
transferências de ações ou a constituição de ônus sobre ações em violação a tal acordo, e o presidente da Assembleia Geral e das reuniões do Conselho 
de Administração deverão abster-se de computar votos contrários aos termos do referido Acordo de Acionistas, conforme o Artigo 118 da Lei nº 6.404/76.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

SAMUEL MOREIRA DE MELO JUNIOR

neste Subdistrito
VANESSA PARADA TOTI, estado 

CESAR TRINDADE
neste Subdistrito, 

DANIELI XAVIER ZANON

MARCO ANDRÉ IUCIUNAS DANIEL

neste Subdistrito
PEROLA CARVALHO PEREIRA

DANILO PORTA JUNIOR
neste Subdistrito, 

MÔNICA 
DOS SANTOS

EDER BOTTURA
neste Subdistrito, São 

KATIA DE 
ALMEIDA

33º Subdistrito - Alto da Mooca
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

ATIVO R$
Circulante 1.782.996,65
Disponibilidades 929.284,68

Caixa 391.587,44
Bancos Conta Movimento 537.697,24

Disponib. em moeda Estrang. 233.480,10
Espécie 233.480,10

Outros Créditos 600.672,92
Negociação e Interm. Valores 524.022,94
Adiantam. e Antecip. Salariais 7.001,32
Diversos 69.648,66
Imp. e Contrib. a Compensar 62.648,66
Pagamentos a ressarcir 7.000,00

Outros Valores e Bens 19.558,95
Despesas Antecipadas 19.558,95

Não Circulante 25.136,15
Permanente 25.136,15
Imobilizado de Uso 25.136,15

Imobilizações em Curso 13.156,89
Instalações 4.000,00
Moveis e Equipam. de Uso 20.010,00
Sistema Comunic. - Equipam. 9.800,00
Sist. de Processam. de Dados 15.745,80
Sustema de Segurança   875,00
(-) Depreciação Acumulada (38.451,54)

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

TOTAL DO ATIVO 1.808.132,80

PASSIVO R$
Circulante 887.845,65
Outras Obrigações 887.845,65
Cobrança e Arrec. Tributos (IOF) 70.160,51
Fiscais e Previdenciárias 167.640,41

Imposto Renda e Contr.Social 114.417,10
Impostos e Contr. a Recolher 53.223,31

Negociação e Interm. Valores 355.693,67
Diversos 294.351,06

Obrig. p/aquis. bens e direitos  -
Prov. p/Pagtos. a Efetuar 294.351,06

Não Circulante
Patrimônio Líquido 920.287,15
Capital Social 1.036.381,00

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

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

Prejuízo Exercício Anterior (278.160,06)
Contas de Resultado 162.065,35

Receitas Operacionais 2.107.615,45
Despesas Operacionais (1.835.026,34)
Receitas não Operacionais   3.893,34
(-) Despesas não Operacion. -
Imposto Renda e Contr.Social (114.417,10)

TOTAL PASSIVO E PATR. LÍQUIDO 1.808.132,80

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

BALANCETE PATRIMONIAL - 31 de Maio de 2018

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora

ELIANA CASTRO DOS SANTOS BONDEZAN
Contadora   -   

Atraso no 
julgamento de 
patentes no Brasil

 
Nathalie V. Castaneda (*)

Constitui conhecimento 

notório que o julgamento 

de patentes no Brasil 

permanece em nítido 

atraso se comparado com 

outros países, situação 

preocupante tendo em 

vista a importância da 

proteção de Patentes para 

que inventores possam 

explorar exclusivamente e 

obter o retorno fi nanceiro 

por suas inovações 

O tempo de resposta do INPI 
para o julgamento fi nal de 
um pedido de patente é 

superior a cinco, podendo chegar 
a mais de 10 anos, o que poderia 
estender-se muito mais em razão 
de o pedido sofrer exigências. Um 
tempo muito longo se comparado a 
outros países, como, por exemplo, 
a Argentina, onde um processo 
demora cerca de cinco anos, e os 
Estados Unidos, onde é inferior a 
três anos. 

Há medidas que vêm sendo 
adotadas pelo INPI para acelerar 
os tempos de resposta, iniciando 
em 2013 com a implementação 
do peticionamento eletrônico 
(e-Patentes), além da contrata-
ção de mais examinadores e a 
possibilidade de realizar exames 
prioritários se o pedido tratar de 
produtos farmacêuticos, saúde pú-
blica (Resolução PR nº 80/2013), 
ou por idade, uso indevido do 
invento, portador de defi ciência 
ou doença grave (Resolução nº 
151/2015), Patentes Verdes (Re-
solução nº 175/2016), entre outros.

De acordo com as estatísticas do 
INPI, para o ano 2017 havia mais 
de 225 mil depósitos pendentes 
de decisão fi nal, tendo sido pro-
feridas mais de 44 mil decisões, 
demonstrando que a espera dos 
depositantes continua enorme. 

Contudo, ainda que a tramitação 
não seja célere, é imperioso que 
toda inovação seja protegida por 
patente, sob pena de tais inventos 
caírem em domínio público e os 
inventores não obterem o retorno 
fi nanceiro que a exploração exclu-
siva lhes proporcionaria.

 
(*) - É advogada do Grupo Marpa 

SENTENÇA, Processo Digital nº: 1004724-07.2017.8.26.0011. Classe - Assunto Interdição - Tutela e
Curatela. Requerente: Élvia Volpati. Requerido: Fortuna Parisi Volpati. Juiz de Direito: Dr. Fabio
Eduardo Basso. Vistos. Trata-se de ação de interdição movida por Élvia Volpati em favor de Fortuna
Parisi Volpati. Arguiu que, em virtude de diagnóstico de demência, a interditanda encontra-se impossibili-
tada de exercer os atos da vida civil, necessitando, portanto, de um curador. Requereu a interdição da
requerida, com a sua nomeação para o cargo de curadora, contando com a concordância de sua irmã.
Após manifestação do Ministério Público (fls. 36), a requerente foi nomeada como curadora provisória
(fls. 37/38). A requerente informou que requerida não possui bens e recebe benefício previdenciário (fls.
42). A requerida foi citada (fls. 48), tendo seu interrogatório sido dispensado (fls. 53). Foi nomeado
curador especial e apresentada contestação por negativa geral (fls. 57/58). Determinada a realização de
prova pericial, foi juntado o laudo (fls. 82/88). A requerente pediu o julgamento (fls. 91) e o Ministério Pú-
blico opinou pela procedência (fls. 99/100). É a síntese do necessário. DECIDO. Consoante dispõe a lei,
“considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua parti-
cipação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” (art. 2º da Lei
13.146/15). Por expressa disposição legal, “a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercí-
cio de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas”, mas, sempre que ne-
cessário, “será submetida à curatela, conforme a lei”, como “medida protetiva extraordinária, proporcio-
nal às necessidades e às circunstâncias de cada caso”, pelo “menor tempo possível” (art. 84, “caput”, §1º
e 3º, da Lei 13.146/15). Compulsando os autos, verifica-se que, quando do cumprimento do mandado, o
Sr. Oficial de Justiça deixou de citar pessoalmente a interditanda, porquanto esta “não demonstrou capa-
cidade de entendimento e compreensão do teor do mandado de citação (não conseguiu pronunciar nenhu-
ma palavra)” (fls. 48). A informação vai ao encontro daquelas constantes do atestado médico juntado aos
autos pela requerente (fls. 14 e 32), bem como do laudo pericial produzido em contraditório, concluindo
que a interditanda é portadora de demência não especificada (F03.0 pela CID 10) e está incapacitada para
praticar os atos da vida civil, de forma total e permanente (fls. 87). Vê-se, enfim, que a interditanda, por
enfermidade, tem impedimento de longo prazo, que, em interação com uma ou mais barreiras, obstrui
sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Por-
tanto, à luz das necessidades e circunstâncias do caso, a fim de facilitar o acesso da interditanda aos ser-
viços públicos e aos serviços civis em geral, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana
(art. 1º, III, da CF) e em busca de seu melhor interesse, deve ser protegido pelo instituto da curatela. Ou-
trossim, claro está que a interditanda está sendo auxiliada pela requerente, pessoa de seu vínculo familiar
(fls. 8), com a concordância expressa de sua irmã (fls. 31) e sem notícia de impugnação, não havendo
razões para alterar tal quadro. Posto isso, acolho o pedido para decretar a INTERDIÇÃO de Fortuna
Parisi Volpati, brasileira, viúva, aposentada, RG 2031414-0, CPF 265.380.628-22, residente na Rua Decio
Reis, 492, Alto de Pinheiros, CEP 05446-010, São Paulo – SP, nascida em 05 de setembro de 1926, filha
de Vicente Parisi e Valentina Lorenzini, portadora de demência não especificada (F03.0 pela CID 10), afe-
tando todos os atos da vida civil relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nomeando-
lhe curadora Élvia Volpati, brasileira, casada, aposentada, RG 4.892.433-7, CPF 565.805.508-30,
Rua Diana, 863, Apartamento 101, Perdizes, CEP 05019-000, São Paulo – SP. Em obediência ao
disposto no §3º do artigo 755 do Código de Processo Civil, serve o dispositivo da presente sentença
como edital, a ser publicada por três vezes na imprensa oficial, com intervalo de dez dias, uma vez na
imprensa local, na rede mundial de computadores (no sítio deste Tribunal de Justiça) e na plataforma
do Conselho Nacional de Justiça. A publicação na imprensa local deve ser providenciada pela
curadora, no prazo máximo de quinze dias, comprovando nos autos, sob pena de destituição e
responsabilização pessoal. Caso a parte tenha sido beneficiada com a gratuidade judicial, a publica-
ção na imprensa local fica dispensada (art. 98, III, do CPC). A publicação na rede mundial de compu-
tadores ocorre com a mera confirmação da movimentação desta sentença, publicada no portal e-SAJ
do Tribunal de Justiça. Finalmente, a publicação na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça
fica dispensada enquanto não for criada e estiver em efetivo funcionamento. Para expedição de mandado
para registro da interdição no Cartório de Registro Civil competente, apresente a curadora a certidão de
nascimento da interditada. Em 15 dias. Esta sentença, assinada digitalmente, servirá também como
termo de compromisso e certidão de curatela, válidos por tempo indeterminado, independentemente de
assinatura do curador (art. 759, I, do CPC), para todos os fins legais. Deverá a curadora imprimi-la
diretamente no portal e-SAJ do Tribunal de Justiça, sem necessidade de comparecimento em cartório.
Fica ainda a curadora dispensada da prestação de contas com relação ao benefício previdenciário recebi-
do pela interdita (fls. 17), eis que, diante do baixo valor, será necessariamente empregado com exclusivi-
dade para sua sobrevivência. Sem condenação aos ônus de sucumbência por se tratar de processo
necessário P.R.I.Ciência ao Ministério Público. São Paulo, 19 de junho de 2018.
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Especial

Cristina Índio do Brasil/Agência Brasil 

Essa marca atual signifi ca que este tipo de fonte cresceu 
nove vezes em 2017 e neste ano já dobrou o uso dessa tec-
nologia no campo. “Os agricultores descobriram a energia 

solar fotovoltaica. São eles os responsáveis por levar o alimento 
do campo para as áreas urbanas, e passam, agora, a também ter 
uma complementação de renda, gerando energia elétrica para 
abastecer áreas urbanas e reduzir os seus gastos especifi camente”, 
disse o presidente-executivo da Associação Brasileira de Energia 
Solar Fotovoltaica (Absolar), Rodrigo Sauaia,.

Segundo o presidente, essa é uma novidade interessante, porque 
a demanda tem se espalhado em diversos segmentos. “O meio 
rural tem açudes usando energia solar fotovoltaica fl utuante em 
Goiás. Tem projetos mais tradicionais de bombeamento e irrigação 
em Minas Gerais, quando começa o dia, o pivô é ligado e quando 
some o sol ele deixa de irrigar a plantação. Tem indústria de sor-
vete no Ceará. O período que vende mais sorvete é no verão e aí 
pode também gerar energia para garantir energia nesta estação 
do ano quando gastam mais para refrigerar o sorvete. No verão, 
eles gastam muito mais energia por conta da refrigeração, então, 
casa bem com a sazonalidade deles, com o custo também é bem 
positiva essa sinergia”, contou Sauaia.

Além do custo mais baixo, outra vantagem apontada para o 
uso desta tecnologia no campo é a de ela ser mais limpa. “Muitos 
desses produtores rurais, às vezes para levar irrigação para uma 
área produtiva distante da rede elétrica, tinham que levar um 
gerador a diesel barulhento e poluente no meio da plantação para 
gerar e poder irrigar. Era péssimo para o meio ambiente, caro 
para o produtor, mas ele precisava fazer isso. Agora, pode fazer 
isso com o sol, com um sistema móvel e com energia limpa e 
sem combustível, sem dor de cabeça para o produtor”, observou.

Usinas fl utuantes
O engenheiro Orestes Gonçalves Júnior, da empresa F2 Brasil, 

foi o responsável pela instalação de um sistema de energia solar 
fotovoltaica fl utuante em açudes da Fazenda Figueiredo, produ-

tora de leite, em Cristalina, Goiás. Para o engenheiro, a utilização 
da área de açude amplia a conservação da região e dá melhor 
destinação a terras que estejam impactadas. Segundo ele, o uso 
das placas fl utuantes permite ainda ao produtor aproveitar mais 
a propriedade e manter o solo para as plantações.

“Ele não está tirando parte agricultável para botar uma usina. A 
fl utuante libera a área usada para a solar, para continuar fazendo 
desenvolvimento econômico da atividade do agronegócio e, por 
outro lado, reduz a evaporação que é um ativo, hoje, importante. 
Como está faltando muita água, principalmente, em algumas 
regiões como a do Rio São Francisco, se consegue ter algo em 
torno de 20% a mais de água por ano. Deixa de tirar água dos rios, 
ou tem melhor produtividade na irrigação dele fazendo reduzir 
a evaporação. É econômico, ambiental e ao mesmo tempo em 
maior volume de água nos açudes”, apontou.

Uso de energia solar no campo 
cresce com usinas fl utuantes

O meio rural atingiu 15,8 megawatts 
de utilização operacional de energia 
solar fotovoltaica

Placas de energia solar instaladas para gerar eletricidade.

Soninha Vill/GIa

Orestes destacou ainda que o produtor tem mais uma forma de 
lucrar com a solar fl utuante em açude, que pode ser usado por 
mais de um produtor da região. Mais uma alternativa para o pro-
dutor é usar os açudes para desenvolver projetos de piscicultura.

Financiamentos
A energia solar também tem se mostrado um bom negócio para 

os produtores de agricultura familiar. O presidente da Absolar 
destacou as linhas de fi nanciamento que o consumidor passou 

a ter para fazer a instalação do 
serviço. Ele contou que, no Pa-
raná, um produtor familiar de 
leite está refrigerando o produto 
com a energia do sol, depois de 
conseguir um fi nanciamento por 
meio do Programa Nacional de 
Fortalecimento de Agricultura 
Familiar (Pronaf), que neste 
caso, tem juros variando entre 
2,5% a 5,5% ao ano.

Para o período de julho de 
2018 a junho de 2019, o BNDES 
informou que os juros são de 
até 4,6% e a aquisição do equi-
pamento deve estar vinculada a 

uma atividade econômica. “A dotação orçamentária ainda será 
publicada pelo Conselho Monetário Nacional”, completou o BN-
DES em resposta à Agência Brasil.

Para as pessoas físicas e jurídicas que queiram instalar projetos 
de energia solar fotovoltaica, o banco abriu linhas de fi nanciamento 
no Programa Fundo Clima para 80% dos itens fi nanciáveis, po-
dendo chegar a R$ 30 milhões a cada 12 meses por benefi ciário. 
Para renda anual de até R$ 90 milhões, o custo é de 0,1% ao ano 
com a remuneração do BNDES de 0,9% ao ano. Na renda anual 
acima de R$ 90 milhões, o custo tem o mesmo percentual, mas 
a remuneração do BNDES é de 1,4% ao ano.

Redução de custos
Na visão do presidente da Absolar, a redução de custos para 

a instalação de um sistema de energia fotovoltaica tem sido um 

atrativo para o aumento de consumidores neste tipo de fonte. 
“Em dois anos, a tecnologia barateou em 25%. Nos últimos dez 
anos, a energia solar fotovoltaica fi cou entre 60 a 80% mais barata, 
com isso hoje em dia já é possível na maior parte do Brasil gerar 
e produzir a sua própria energia através do sol do seu telhado e 
no solo do que comprar a energia da rede, por exemplo. Não por 
acaso, o que mais leva as pessoas a investirem em energia solar 
fotovoltaica não é só pelo meio ambiente, mas pela economia no 
bolso que a tecnologia traz”.

Evolução
O presidente da Absolar comentou que o setor começou 2017 

com mais ou menos 90 megawatts de energia solar fotovoltaica 
operando na matriz elétrica brasileira e terminou o ano com 
1.145 megawatts, o que segundo ele, representa crescimento de 
mais de 11 vezes no período. “São poucos os setores na nossa 
economia que crescem mais de 11 vezes em um único ano. Essa 
é a velocidade exponencial que a fonte solar fotovoltaica está 
acelerando neste momento”.

A expectativa é fechar 2018 com cerca 2.400 megawatts e, 
assim, o setor vai mais do que dobrar e, permitir ao Brasil subir 
no ranking mundial da energia solar fotovoltaica. Atualmente 
o país está entre os 25 a 30, principais países em energia solar 
fotovoltaica.

No Rio de Janeiro, a distribuidora Light informou que, até maio 
de 2018, foram registradas 1.036 unidades de consumidores que 
utilizam a energia bidirecional, o que representa um crescimento 
de 150% nos últimos dois anos (2016-2018). Em créditos, segundo 
a empresa, durante o mês de abril deste ano, os consumidores 
obtiveram 300 Kwh com recursos da fonte solar fotovoltaica. No 
caso da Light, a maior concentração de usuários está nas zonas 
Sul e Oeste da cidade do Rio de Janeiro.

Energia solar no setor público
Na área pública, os projetos também estão se desenvolvendo. O 

presidente da Absolar lembrou que a sede do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), em Brasília, instalou um sistema de energia so-
lar fotovoltaica no telhado. Além disso, o Ministério de Minas e 
Energia (MME) é o primeiro prédio do governo federal a receber 
este tipo de fonte.

“É o primeiro prédio da Esplanada dos Ministérios com energia 
solar fotovoltaica. Abastece de 5% a 7% da demanda elétrica do 
prédio”, completando que, diante do impedimento de tráfego 
aéreo na região por questão de segurança, só foi possível instalar 
o sistema em uma parte do telhado, já que o transporte de placas 
utilizadas no sistema fi cou restrito. A assinatura do termo de co-
operação com o ministério foi em 2015 e o término da instalação 
ocorreu no fi m de 2016. O projeto-piloto desenvolvido pelo setor 
custou R$ 500 mil e o governo federal não precisou pagar nada.

“O governo não tirou nenhum centavo do bolso, mas também 
não recebeu nenhum centavo nosso. Recebeu o sistema com o 
compromisso de que ele fosse aberto à sociedade brasileira para 
que ela pudesse acompanhar e entender. Tem uma TV no térreo 
que mostra em tempo real o quanto o sistema está produzindo 
de energia e subindo dá para fazer a visitação do sistema”, disse. 
Rodrigo Sauaia espera que outros ministérios também desenvol-
vam projetos semelhantes.

Contribuição
Para o executivo, um dos fatores que permitiram a expansão 

do setor foram os leilões que o governo federal tem realizado 
desde 2014. “Foi  um leilão em 2014, dois em 2015, um em 2017 
e agora um em 2018. Os projetos que foram contratados lá em 
2014 e 2015 começaram a entrar em operação, por isso, esse 
salto grande que tivemos no mercado”.

O crescimento de projetos em residências, comércios, indús-
trias, prédios públicos e produtores rurais também contribuíram 
para a evolução do setor. “Esse mercado representou cerca de 
15% no fi nal do ano do que tínhamos instalado no país. Ele está 
distribuído ao redor de todos os estados brasileiros em pequenos 
sistemas junto aos consumidores em todo o Brasil”, disse, res-
saltando, que esses consumidores se benefi ciam com os créditos 
de energia para abater o consumo no futuro.Ministério de Minas e Energia inaugura primeira usina solar instalada na cobertura da própria sede do MME.
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News@TI
DocuSign amplia atuação e apresenta System of 
Agreement no Momentum 2018

@Após seu IPO de sucesso em abril deste ano, a DocuSign (NAS-
DAQ: DOCU) deu início à sua conferência anual para clientes, 

parceiros e desenvolvedores, o Momentum 2018, revelando sua nova 
visão de negócios expandida, juntamente com inovações de produtos 
desenvolvidas para atender essa nova realidade e as necessidades 
dos clientes. O posicionamento da empresa está centrado na moder-
nização dos sistemas de contratação - Systems of Agreement - do 
mundo: tecnologias e processos que as empresas usam para preparar, 
assinar, aprovar e gerenciar contratos. Isso está baseado na posição 
de liderança da DocuSign como provedora de soluções de assinatura 
eletrônica no mundo, além de ampliar a plataforma da empresa para 
automatizar e conectar o que acontece antes, durante e depois de 
uma assinatura eletrônica ser executada (www.docusign.com.br).

São Paulo, quarta-feira, 27 de junho de 2018

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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Você sabe como a 
Inteligência Artifi cial pode 
impactar seus negócios?

Em breve, bastará 

conversar com o celular 

ou com o computador 

para ver o saldo 

da conta, pedir um 

empréstimo, fazer uma 

operação de câmbio ou 

negociar uma dívida. 

A inteligência artifi cial 

já está começando a ser 

usada pelas instituições 

fi nanceiras no Brasil

Está em implantação em 
um dos maiores bancos 
do país, inicialmente 

para clientes de maior poder 
aquisitivo, um recurso no apli-
cativo da instituição no smar-
tphone, onde os correntistas 
terão acesso a um assistente 
que permitirá a realização de 
transações pelo celular por voz, 
sem risco de fraude porque a 
biometria da voz do cliente 
estará gravada. 

Isso será feito por meio da 
computação cognitiva, uma 
tecnologia que se baseia na 
capacidade dos computadores 
cruzarem grandes volumes de 
dados para gerar análises e 
respostas por conta própria. A 
voz do usuário é memorizada 
pelo sistema para decodifi car 
padrões, descobrir hábitos 
e interpretar comandos. A 
revolução está só começando.

A Inteligência Artifi cial exige 
novas habilidades e uma nova 
maneira de pensar sobre os 
problemas e desafios. Na 
opinião dos analistas do Gar-
tner, os CIOs devem garantir 
que a TI seja proprietária da 
estratégia e da governança 
das soluções de inteligência 
artifi cial. 

Embora os projetos-pilotos 
com IA possam começar com 
um investimento bastante 
pequeno, para a implantação 
da produção completa, a maior 
área de investimento é a cons-
trução e a retenção do talento 
necessário. 

Essas habilidades incluem 
conhecimento técnico em 
tecnologias de IA específi cas, 
ciência de dados, manutenção 
de informações de qualidade, 
conhecimento e domínio de 
problemas e habilidades para 
monitorar, manter e governar 
o ambiente.

Todo esse movimento é ne-
cessário porque a Inteligência 
Artifi cial já está presente em 
nosso dia a dia: nos aplicativos 
mais comentados, incluindo 
RoboAdvisors e RoboTraders 
no setor fi nanceiro, Chatbots 
e Assistentes Pessoais de com-
pras no varejo, diagnósticos mé-
dicos, monitoramento remoto 
de pacientes e tutores de IA 
para educação personalizada.

A Inteligência Artifi cial não 
oferece apenas o potencial 
para melhorar radicalmente 
as atividades de negócio exis-
tentes, como também cria o 
potencial para estratégias de 
negócios orientadas a dados.

Na visão do Gartner, a velo-
cidade com que IA está evo-
luindo continuará a apresentar 
desafi os e preocupações para 
as empresas, mas os benefícios 
compensatórios vão obrigá-
-las a implantar soluções que 
incorporem essa tecnologia no 
dia a dia. 

De acordo com o instituto 
de pesquisa, esse é o momento 
dos gestores defi nirem estra-
tégias de IA e avaliarem o im-
pacto nos modelos de negócios 
e na experiência dos clientes. 

Porém, não é sufi ciente olhar 
para Inteligência Artificial 
como um subproduto de outro 
trabalho estratégico.

Confi ra as 6 dicas do Gartner 
para que os executivos façam a 
adoção correta dessa poderosa 
ferramenta:
 1. Prepare-se - A maioria 

das organizações não está 
bem estruturada para im-
plementar IA. Isso ocorre 
porque não possuem 
habilidades internas em 
Ciência de Dados e plane-
jam confi ar plenamente 
em provedores externos 
para preencher a lacuna. 
Cerca de 53% das organi-
zações classifi caram suas 
capacidades de explorar 
dados como “limitadas” ;

 2. Gere valor para os 

negócios - Comece 
avaliando a relevância 
da Inteligência Artifi cial 
para os mais importantes 
resultados de seu negó-
cio, criando novas capa-
cidades orientadas por 
dados, assim como uma 
nova visão em relação aos 
desafi os operacionais e 
de TI específi cos. Muitas 
organizações se tornam 
fãs das capacidades de 
IA, mas no processo elas 
falham em determinar os 
fatores estratégicos que 
podem gerar real valor;

 3. Explore o potencial 

revolucionário na ex-

periência do cliente 

- A Inteligência Artifi cial 
apresenta oportunida-
des únicas para ganhar 
insights e criar persona-
lização. Até 2020, 25% 
dos serviços aos clientes 
e operações de apoio 
integrarão assistentes 
virtuais com tecnologia 
inteligente em todos os 
canais de engajamento;

 4. Aborde impactos or-

ganizacionais, de go-

vernança e tecnológi-

cos – Tenha como foco 
desenvolver uma cultura 
orientada por dados, ha-
bilidades em ciência de 
dadose a capacidade para 
"Falar Dados" de uma 
perspectiva de negócios;

 5. Concentre-se em am-

pliar a capacidade 

das pessoas, não em 

substituí-las - Os gran-
des avanços tecnológicos 
são frequentemente as-
sociados à redução de 
pessoal. Os benefícios 
mais transformadores 
da IA, em curto prazo, 
resultarão da sua utili-
zação para permitir que 
funcionários possam se 
dedicar a atividades de 
maior valor;

 6. Escolha soluções 

transparentes - Pro-
jetos de IA geralmente 
envolvem software ou 
sistemas de provedores 
de serviços externos. É 
importante que algumas 
informações sobre como 
as decisões serão alcan-
çadas estejam integradas 
no contrato de serviço. 
Um sistema de IA que 
produza a resposta cer-
ta não deve ser a única 
preocupação, os execu-
tivos precisam entender 
porque é efetivo oferecer 
uma visão de seu raciocí-
nio ao time. 

(*) É CEO & Presidente da Tree 
Solution.

Odilon Costa (*)

Adriano Sambugaro (*)

No varejo da moda, os furtos externos representam 37,24% 
das perdas. Somados aos internos, esse índice salta para 
impressionantes 64,86%, acima dos magazines, que conta-

bilizam 60,02% (34,21% de furtos externos e 25,81% de internos). 
No canal construção os furtos de ambas as modalidades atingem 
21,86% e no calçadista, 29,4%. 

Os números são assustadores, sem dúvida. Em um mercado 
onde as margens de lucro são apertadas, as perdas, independen-
temente de seus índices, impactam nos negócios da empresa. 
Por isso, uma questão na qual sempre insisto quando o assunto 
é prevenção de perdas é que as companhias devem investir em 
tecnologia que as ajudem a mudar suas estratégias e melhorar sua 
rotina. Para prevenir perdas e furtos é necessário um conjunto 
de fatores que vão desde atitudes mais alinhadas da equipe até 
PDVs mais ágeis e monitorados. 

Pensando nessas estratégias e nos pontos fundamentais para 
melhorar o desempenho da sua loja, destaco cinco motivos que 
provam que adotar a tecnologia, especialmente contra as perdas 
na frente de caixa, um dos principais gargalos de uma unidade 
varejista, pode ser a melhor saída para tornar seu negócio mais 
lucrativo e competitivo.

 
1. O PDV é o ponto de maior vulnerabilidade nas lojas

Pesquisas apontam que o checkout concentra 40% das perdas 
internas, sendo um lugar de alta vulnerabilidade. É no caixa 
que ocorrem as negociações que sofrem mais pressão, clientes 
apressados, fi las, problemas com preços, etc. Alguns fatores como 
cancelamento de compras e pagamento em dinheiro podem ser 
alvos de fraudes que trazem transtorno e prejuízo para os lojistas. 
Por isso é importante estar sempre atento, com uma equipe bem 
treinada e com equipamentos que facilitem a rotina do PDV.

 
2. É importante controlar as fraudes no checkout

Sabendo que 40% das perdas internas ocorrem no checkout, 
é importante combater de maneira efetiva esse prejuízo. Muitos 
erros ocorrem e sequer são notados pela falta de controle e 
conferência de dados dos caixas. Porém, existem tecnologias 
que combinam agilidade e controle no momento da compra, 

Cinco bons motivos para
investir em tecnologia contra 

perdas na frente de caixa
Na média geral do varejo, os furtos interno e externo lideram o ranking de perdas, como aponta a 2ª 
Pesquisa de Perdas da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), totalizando 34,3%, à frente 
das quebras operacionais (33,11%)

prevenindo esse tipo de perda e monitorando toda a atividade 
do PDV. Integrado ao software da loja, o Gatecash monitora 
à distância todas as operações efetuadas em tempo real com 
qualidade de DVD, conferindo seus tíquetes com os produtos 
realmente comprados pelos clientes.

 
3. Melhore o atendimento e produtividade dos caixas

Ao monitorar as atividades de seu PDV, além de reduzir as frau-
des, fi ca cada vez mais fácil e acessível controlar o atendimento 
e a produtividade dos caixas. O Gatecash, além de combater as 
fraudes no PDV, também pode ser usado como ferramenta de 
gestão, pois associa dados de compras a imagens e áudio. Uma 
ferramenta valiosa para treinamento e gestão de pessoas.

 
4. A tecnologia vai alavancar suas vendas

Com as fraudes controladas e reduzidas, é hora de pensar em 
aumentar as vendas. Caixas mais ágeis ajudam a loja a vender 
mais e atrair clientes. Com uma equipe bem treinada, aliada 
às tecnologias que facilitam o dia a dia, as vendas aumentarão 
gradativamente. A eliminação dos confi nados, deixando-os ex-
postos com segurança aumentam os resultados, especialmente 
com as compras por impulso. Existem muitas tecnologias para 
expor os mais variados produtos desde etiquetas, protetores de 
policarbonato e cadeados eletrônicos. 

 
5. A tecnologia reduz custos e tempo nas operações

É um fato: quanto mais ágeis forem os caixas, menor é o tempo 
de espera nas fi las e mais satisfeitos fi cam os clientes. Divergência 
de preços e lentidão na leitura dos códigos de barras são apenas 
alguns dos problemas que geram custos e aumentam o tempo nas 
operações. Com os desativadores, as etiquetas são desativadas 
ao mesmo tempo em que se realiza a leitura do código de barras. 
Duas operações simultâneas, o que gera maior confi abilidade e 
menos erros.

Esses são alguns pontos que demonstram como é crucial 
investir em tecnologias que transformem a rotina da frente de 
caixa. Levando em consideração o ponto de vista do cliente, 
tornar a experiência de compra mais fl uida e ágil faz com que 
ele se sinta mais bem atendido e a tendência é retorne ao seu 
estabelecimento. Conseguir uma efi caz gestão da frente de caixa 
só traz benefícios para ambos os lados.

(*) É diretor de Marketing da Gunnebo.

O pretendente: ANDERSON DOS SANTOS SILVA, profi ssão: consultor técnico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano Sul, SP, data-nascimento: 07/02/1982, 
residente e domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de Orlando Silva e de Isaura 
Barbosa dos Santos Silva. A pretendente: LILIAN DE FÁTIMA RODRIGUES, profi ssão: 
coordenadora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/01/1970, residente e domiciliada na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lha de Benedito 
Rodrigues e de Eva Rodrigues.

O pretendente: DAVI DO CARMO DIAS, profi ssão: pastor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1995, residente e domiciliado 
na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de Odair Fernandes Dias e de Regiane Aparecida 
do Carmo. A pretendente: NATHALIA STEPHANI DOS REIS DIAS, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
11/09/1997, residente e domiciliada na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lha de Silvio de Jesus 
Dias e de Cecilia Aparecida dos Reis.

O pretendente: FÁBIO PEREIRA DE SOUSA, profi ssão: serralheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Ipupiara, BA, data-nascimento: 28/05/1984, residente e 
domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de Jaci Pereira de Sousa. 
A pretendente: VALÉRIA SILVA DOS SANTOS, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Itabuna, BA, data-nascimento: 15/07/1988, residente e 
domiciliada no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lha de Luis Roberto Gomes dos 
Santos e de Rosineide Patrícia Silva.

O pretendente: MARCOS DE LUCA AMARAL, profissão: bancário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 30/01/1988, 
residente e domiciliado na Vila Ivone, São Paulo, SP, filho de Marcos Amaral 
e de Tânia de Luca Amaral. A pretendente: MICHELE HELENA DE FREITAS, 
profissão: bancária, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, 
Belenzinho, SP, data-nascimento: 30/08/1982, residente e domiciliada na Vila 
Ivone, São Paulo, SP, filha de Luis Teixeira de Freitas e de Maria de Fatima 
Angelon Freitas.

O pretendente: ANDRÉ GALLO NUNES, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1990, residente e domiciliado 
na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de Jackson Rosa Nunes e de Deborah Dama Gallo 
Nunes. A pretendente: GABRIELLE OVIDIO GUARIENTO, profi ssão: gestora fi nanceira, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 
14/09/1980, residente e domiciliada na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lha de João Edson 
Guariento e de Terezinha Ovidio Guariento.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ BAZONI, profissão: gerente de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 
23/11/1983, residente e domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, filho de 
Silvio Tricanico Bazoni e de Ivone de Gennaro Bazoni. A pretendente: ERICA 
RODRIGUES MENDES, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Campinápolis, MT, data-nascimento: 02/01/1989, residente e domiciliada na 
Vila Bela, São Paulo, SP, filha de Alcemi Rodrigues Borges e de Maria Helena 
Mendes Duarte Borges.

O pretendente: RAFAEL TETSUO MIYASHIRO BABA, profissão: atendente, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Saitama-Ken, Japão, data-nascimento: 
02/05/1991, residente e domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, filho de 
Massami Baba e de Marcia Hatsumi Miyashiro de Macedo Rocha. A pretendente: 
JÉSSICA FELICIO SOARES, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Sertãozinho, SP, data-nascimento: 21/03/1992, residente e 
domiciliada na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, filha de Divaldo Luiz Soares e de 
Lucia Helena Felicio Soares.

O pretendente: WILLIAM SEVERO DA SILVA, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 
26/12/1988, residente e domiciliado no Jardim Vila Carrão, São Paulo, SP, fi lho de 
Jose Severo da Silva e de Neuza Luiz da Silva Severo. A pretendente: SHIRLLY 
MARIA DA SILVA SEVERO, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1990, residente e 
domiciliada na Vila Mendes, São Paulo, SP, fi lha de José Marinheiro Severo e de 
Simone Maria da Silva Severo.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DANILO GASPARRO CAROSI, profi ssão: analista contábil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/1993, residente 
e domiciliado na Vila Paulo Silas, São Paulo, SP, fi lho de Mauro Antonio Carosi e de 
Cristiane Gasparro Carosi. A pretendente: REBECCA VICTORIO MARTINS, profi ssão: 
auxiliar de classe, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/03/1997, residente e domiciliada em Vinhedo, SP, fi lha de Douglas Garcia Martins e 
de Rosicler Victorio Martins.

O pretendente: SERGIO MOTTER MARIANI, profi ssão: consultor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1990, residente 
e domiciliado na Vila Regente Feijó, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Mariani e de Izabel 
Aparecida Motter. A pretendente: DANIELA MORAES ROSA, profi ssão: escriturária, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 
10/12/1990, residente e domiciliada na Vila Regente Feijó, São Paulo, SP, fi lha de 
Luciano Farias Rosa e de Cristiane dos Santos Moraes.

O pretendente: GEOMÁRIO ISAIAS DA SILVA, profi ssão: agente de segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Senhor do Bonfi m, BA, data-nascimento: 23/07/1985, 
residente e domiciliado na Vila Divina Pastora, São Paulo, SP, fi lho de Isaias José 
da Silva e de Maria Eunice de Oliveira Silva. A pretendente: ELISABETE SANTANA 
BARBOSA, profi ssão: ajudante de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Senhor do Bonfi m, BA, data-nascimento: 14/02/1989, residente e domiciliada na Vila 
Divina Pastora, São Paulo, SP, fi lha de Edinalvo Barbosa da Silva e de Claudete 
Santana da Silva.

O pretendente: JEFFERSON DE CASTRO FARIA, profi ssão: analista desenvolvimento 
de em, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-
nascimento: 15/07/1985, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho 
de Ademir Tasse Faria e de Ivone de Castro Faria. A pretendente: CAMILA RUBIO 
LOPES, profi ssão: analista de relacionamento, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1991, residente e domiciliada na Vila Prudente, 
São Paulo, SP, fi lha de Noe Rubio Lopes e de Rosa Helena Rodrigues Lopes.

O pretendente: WILIAM BORGES, profi ssão: educador físico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 23/06/1975, residente e 
domiciliado na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lho de Walter Borges e de Maria José Ferreira 
Borges. A pretendente: LUCIANA MARCOS MARSAN, profi ssão: fi sioterapeuta, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/1979, residente 
e domiciliada na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lha de Serafi n Marcos Marsan e de Onicea 
Alves Cirino Marcos.

O pretendente: SAULO HENRIQUE FERREIRA, profi ssão: assistente de logística, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 
27/04/1993, residente e domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lho de Celso 
Batista Ferreira e de Andreia Damasceno Tomazini Ferreira. A pretendente: ANNE 
LORRANE ALVES MARQUES, profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Brasília, DF, data-nascimento: 28/10/1996, residente e domiciliada no 
Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Marques de Oliveira e de Raquel Alves 
Marques.

O pretendente: VINICIUS GREGORUTTI GRANJA, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 
19/10/1984, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lho de José Mariano Granja e 
de Angela Gregorutti Granja. A pretendente: SHEILA ALVES DOS SANTOS, profi ssão: 
analista de marketing, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca, 
SP, data-nascimento: 30/10/1986, residente e domiciliada no Parque Tomas Saraiva, 
São Paulo, SP, fi lha de Walter Alves dos Santos e de Shirley Aparecida Alves dos Santos.

O pretendente: MANOEL BOZANO TOMAZ ALVES, profi ssão: comprador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 28/12/1988, residente 
e domiciliado na Vila Industral, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Alves Sobrinho e de 
Maria do Socorro Tomaz. A pretendente: CARINA SIBELLE FEITOSA DA ROCHA, 
profi ssão: analista de contas, estado civil: solteira, naturalidade: em Fortaleza, CE, data-
nascimento: 24/08/1987, residente e domiciliada no Jardim Independencia, São Paulo, 
SP, fi lha de Edson Menezes da Rocha Junior e de Maria Adjânea Feitosa da Rocha.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Empresas & Negócios

www.netjen.com.br

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

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 27 de Junho de 2018. Dia de São Cirilo de Alexandria, São 
Ladislau, Santa Madalena Fontaine, e Dia do Anjo Ieratel, cuja virtude é a 
perseverança. Dia Nacional do Progresso, Dia Nacional do Vôlei, e 

Dia do Artista Lírico, Dia da Revolução Espiritual e dia Mundial 

do Diabético. Hoje aniversaria a atriz e cantora Zezé Motta que completa 
74 anos, a atriz Isabelle Adjani, que nasceu em 1955, o ex-paquito e ator 
Marcelo Faustini que faz 46 anos, o ator Tobey Maguire (O Homem Aranha) 
que faz 43 anos e o jogador de futebol Raúl Gonzáles que nasceu em 1977.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau é uma pessoa positiva, divertida e boa 
companhia com um excelente senso de humor, em outras ocasiões pode apa-
rentar ser muito temperamental, falante e dispersivo. Ainda que tenha talentos 
criativos e esteja sempre cheio de ideias tem que aprender a se concentrar em 
uma única meta. Sociável e amigável gosta de se divertir e tem necessidade de 
aproveitar a vida. Porém, precisa aprender a se expressar emocional e mental-
mente. No lado negativo tem tendência a preocupação, estresse e indecisão. 

Dicionário dos sonhos
CAMISA – De mangas compridas, fortuna. Curtas, pobre-
za. Nova e limpa, riqueza. Suja e rasgada, problemas. Com 
pulgas, riqueza através do jogo. Branca, novos amores. 
Colorida, casamento ou noivado. Amarela, enfermidades. 
Números de sorte:  36, 47, 57, 59 e 75.

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

Esta quarta é o décimo quinto dia da lunação. O Sol faz um mau aspecto com Saturno que impõem algumas restrições e leva 

ao desânimo. Será importante ter uma visão menos pessimista e melancólica para poder assumir novas responsabilidades. 

Saturno pode provocar restrições, mas também pode trazer excelentes lições de vida. De tarde a Lua passa a transitar em 

Capricórnio e deixa o astral mais sério, mas também mais desconfortável devido a aproximação da Lua Cheia. A noite 

promete ser mais leve e descontraída pelo bom aspecto da Lua e Urano. Se estivermos dispostos a mudar, surgirão novas 

possibilidades nesta semana. A Lua em conjunção com Saturno pede relaxamento e descanso.
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Com o Sol na casa quatro faça me-
lhorias no seu ambiente. Analise 
bem qualquer situação fazendo o 
julgamento acertado e dedicando-
se ao que é mais importante neste 
momento. Com pouca demonstração 
de afeto, o clima de romantismo 
não será a tônica forte do período. 
77/277 - Cinza

O momento é ideal para fazer mudan-
ças. Um desejo secreto irá se realizar, 
se começar a agir. Irá conviver me-
lhor com pessoas que o respeitem e 
admirem a quem possa demonstrar 
suas afeições. É melhor tratar de 
assuntos caseiros e resolve-los com 
facilidade. 90/290 – Azul.

Bom período para o relacionamento 
amoroso. Mesmo assim, a insatisfa-
ção tende a afastá-lo dos familiares 
e de amigos. Dedique-se, tire até 
um tempo para se aprimorar e 
conhecer mais a fundo os assuntos 
que lhe interessam e poderá ser 
bem-sucedido. 83/283 – Amarelo.

Será importante ter uma visão menos 
pessimista e melancólica para poder 
assumir novas responsabilidades. 
De tarde a Lua passa a transitar em 
Capricórnio e deixa o astral mais 
sério, mas também mais desconfor-
tável devido a aproximação da Lua 
Cheia. 93/193 – Lilás. 

Prepare-se para executar os planos 
que estão sendo preparados para 
depois do aniversário. O período 
é cheio de boas oportunidades e 
grande motivação. Contará mais a 
praticidade e a solidez na relação. 
Cuidado com excesso de crítica e 
determinação exagerada. 99/899 – 
Amarelo.

Aproveite para realizar viagens e 
mudanças, sem receio. Elas serão 
bem aceitas em seu ambiente. 
Irá manifestar um sentimento de 
responsabilidade e segurança nos 
vínculos afetivos. A noite promete 
ser mais leve e descontraída pelo 
bom aspecto da Lua e Urano. 09/309 
– Branco.

Pode alcançar uma posição mais 
estável no trabalho, recebendo algum 
benefício inesperado. A lentidão no 
agir diante de exigências marca um 
momento de refl exão. Continue a 
perseguir os seus sonhos com muita 
calma, já que é no dia a dia que eles 
se realizam. 95/795 – Cores escuras.

Estará mais amistoso e com um forte 
senso profético positivo para um 
julgamento acertado e perspicácia 
na avaliação da conduta alheia e fé 
bem mais forte. Precisa manter suas 
emoções sobe controle se surgir 
algum imprevisto. 03/903 – Azul.

Tenha cuidado, pois o apelo à sexua-
lidade pode se manifestar de forma 
descontrolada e exagerada. Afaste de 
sua vida o que não for mais útil livre-
se do que não serve mais, e receberá 
novos bens e objetos pessoais. A Lua 
em conjunção com Saturno pede re-
laxamento e descanso.98/798 – Bege.

Trate de assuntos ligados a fi nan-
ças fi xando metas mais elevadas e 
ganhando mais dinheiro. Afi rme-se 
e consiga aquilo que deseja com o 
apoio e indicação de um amigo. Evite 
atritos devido ao desgaste que isto 
provoca junto de um de seus amigos 
ou familiares. 90/390 – Azul.

Conte com pessoas amigas para suas 
realizações. É tempo de desenvolver 
ainda mais suas habilidades. Execu-
te suas atividades com boa disposi-
ção, esperança e determinação até o 
fi nal de julho. Com isso terá soluções 
e logo irá superar tudo de ruim que 
tenha acontecido ultimamente. 
55/255 – Branco.

Uma atitude um tanto passional 
será responsável por crises na rela-
ção amorosa. Sonhe alto, mas faça 
alguma coisa nova, decida-se e até 
saia da rotina para que se sinta mais 
seguro. Se estiver disposto a mudar, 
surgirão novas possibilidades nesta 
semana.  40/440 – Rosa.

Simpatias que funcionam
Para ter um sono tranquilo e libertar-se da insônia: 
Coloque dentro do seu travesseiro um pouco de erva 
cidreira seca ou erva doce, a que você preferir, em uma 
quantidade sufi ciente que você possa sentir o cheiro, 
mas que não seja forte demais. Antes de ir dormir, tome 
um banho morno e passe óleo de amêndoas no corpo 
mentalizando coisas positivas, ele ajuda a acalmar. Ao se 
deitar, desligue todos os aparelhos eletrônicos ao redor 
e mentalize-se num lugar calmo, como uma praia ou um 
bosque, com o barulho do mar ou dos pássaros. Essa 
simpatia vai te acalmar e te propiciar uma boa noite de 
sono, é recomendado trocar as ervas assim que o cheiro 
começar a passar.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Bella e Thomas Rohrer.

A artista e musicista brasileira bella e o músico suíço ra-
dicado no Brasil Thomas Rohrer, apresentam composições 
do trabalho batizado In\on. O nome  é uma parceria de 
bella e Thomas Rohrer, que se iniciou em 2015. Partindo 
do silêncio, a dupla desvenda as diversas possibilidades 
de se gerar som, fazendo uso de objetos, materiais e 
instrumentos como rabeca e saxofone. O improviso é o 
que norteia o processo criativo de in\on, abrindo caminho 
pra explorar o lugar incerto, o improvável e o infi ndável, 
abrindo impulsos para gerar silêncio e deixar ser silêncio 
para virar impulso. Bella e Rohrer já foram parceiros 
em outras formações, como com o anglo-chileno Philip 
Somervell, e com o escocês Christopher Mack. Em in/
on bella manipula fi tas cassete, objetos, gravações e 
usa a voz, enquanto Thomas Rohrer insere objetos em 
sua rabeca e saxofone, além de explorar cerâmicas e 
pequenos motores.

Serviço: Sesc Avenida Paulista, Av. Paulista, 119, Bela Vista, tel. 3170-0800. 
Domingo (1) às 18h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).

Nota
O Grupo Revelação lança o segundo volume 

do projeto “O Bom Samba Continua - Ao Vivo” 
(Deck/2016). As gravações foram na Cia dos 
Técnicos (Rio de Janeiro), no formato ao 
vivo e com presença de público. As 15 faixas 
do disco são pensadas para uma grande roda 
de samba, com momentos falando de amor e 
outros de oração, mas sempre com a energia 
elevada.  Entre elas as inéditas “Entrego a 
Deus” (Mauro Jr./ Luiz Claudio Picolé), “Meu 
Samba Pegou Você” (Márcio Paiva/ André Re-
nato) e “Não Deu pra Notar” (Flavinho Silva / 
Diego Madeira). O grupo também apresenta a 
bonita prece e denúncia social, “Meu Menor” 
(Lobynho Paaz) e a animada “Pede Aí” (Mauro 
Jr./ Leandro Fab). Lançada como single no 
começo desse ano e em alta execução nas 
rádios do segmento, “Me Socorre Aê” (Marcio 
Paiva / Leandro Fab / Branco) também está no 
álbum. Entre as regravações do novo disco, 
estão “Ainda É Tempo Pra Ser Feliz” (Arlindo 
Cruz/ Sombra/ Sombrinha) e “Deixa Alagar” 
(Mauro Jr./ Luiz Claudio Picolé). O álbum traz 
dois singles de sucesso do Grupo Revelação, 
agora regravados na interpretação de Davi, 
que fez sua estreia no trabalho anterior: “Vê 
se me Escuta” (Rodrigo FR) e “Caminho das 
Flores” (Mauro Jr./ Luiz Claudio Picolé). Para 
ouvir, acesse:(  https://gruporevelacao.lnk.to/
OBomSambaContinuaAoVivoVol2PR).

Como a data também é o início das 
férias escolares, esta exposição 
é uma opção de cultura e lazer 

para crianças e jovens neste período. 
O público será recepcionado por um 
corredor colorido com os tons do arco
-íris na entrada da biblioteca, como um 
portal que dará acesso às duas salas no 
andar térreo. Neste primeiro ambiente, 
o público encontrará um livro pop-up em 
grande escala com personagens do Sítio 
do Picapau Amarelo como Narizinho, 
Emília, Pedrinho, Dona Benta, oferecen-
do uma experiência imersiva. A divisão 
dos ambientes: Túnel do Pirlimpimpim 
– A marquise que liga a entrada da pra-
ça à biblioteca é transformada em um 
túnel colorido, cujo teto vai diminuindo 
de altura para dar a sensação de que o 
público está fi cando pequeno, voltando 
a ser criança. Sítio do Picapau Amarelo – 
Um gigante livro pop-up aberto, no qual 

José Bento Renato Monteiro Lobato

(1882 -1948).

Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo.

Regida pelo maestro Roberto Tibiriçá, a 
OSUSP (Orquestra Sinfônica da Universi-
dade de São Paulo) apresenta  a 5ª Sinfonia 
de Beethoven. Com mediação da violinista 
Mayra Moraes, o público receberá informa-
ções sobre a vida e morte do compositor, 
seus processos criativos e a conexão das 
obras com os dias atuais. No concerto serão 
apresentadas a Abertura Prometheus e a 
Sinfonia nº 5 em Dó Menor Op. 67 (1808). 
A 5a Sinfonia, célebre composição de 

Ludwig Van Beethoven (1770-1827), é 
uma obra sinfônica datada do século XIX 
e tornou-se uma das mais conhecidas em 
todo o mundo, principalmente pelo motivo 
rítmico do primeiro movimento ter sido 
associado às pancadas do destino batendo 
à porta. É uma obra prima impregnada de 
drama, tensão e transformação de deses-
pero em alegria.

 
Serviço: Sesc Pinheiros (Teatro Paulo Autran), R. Paes 

Leme, 195. Sexta (29) às 21h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia). 

“O Mundo das Maravilhas de 
Monteiro Lobato”

No dia 1º de julho estreia a exposição “O Mundo das Maravilhas de Monteiro Lobato”, concebida para 
homenagear o criador do Sítio do Picapau amarelo e um dos principais autores da literatura brasileira

o público pode entrar no sítio de Lobato 
e interagir com seus personagens. Con-
feccionados em madeira bidimensional, 
saltando das páginas do livro, persona-
gens como Saci, Narizinho e Emília têm 
o tamanho de uma pessoa real, assim 
como o cenário. Livros expositivos – No 
foyer da biblioteca, cinco livros gigantes, 
abertos na vertical, servem como espaço 
expositivo sobre a vida e a obra do autor. 
No próximo dia 4 de julho, completam 
70 anos da morte de Monteiro Lobato e 
o objetivo da exposição é reviver seus 
grandes momentos literários por meio 
de suas obras, expostas em grande for-
mato, além de homenagear seu legado 
e sua contribuição para a Literatura e 
Cultura nacional.

Serviço: Biblioteca Monteiro Lobato, R. General Jardim, 
485,  Vila Buarque. De segunda à sexta das 8h às 18h, sá-
bados das 10h às 17h e domingo das 10h às 14h.Entrada 
franca. Até 01/12. 

D
iv

ul
ga

çã
o

Improviso
Divulgação

A sabedoria interior traz a iluminação
Sua sabedoria interior está lhe dizendo que há mais acontecendo do 
que é percebido e que quando você permitir que os insights surjam, 
descobrirá quais as medidas a tomar em seguida. Pode ser que nem 
tudo lhe seja revelado de uma só vez, mas confi e que a incerteza que o 
esteve incomodando irá desaparecer à medida que você avançar. Deixe 
de esperar por grandes e sonoros sinais lhe dizendo o caminho a seguir 
e confi e que o caminho certo será iluminado quando você der o próximo 
passo. A nostalgia é doce e, muitas vezes,desencadeia lembranças do 
passado que parecem épocas de ouro, mas reconheça que nem sempre 
é como era. Use a doçura que você tem destas lembranças para cons-
truir um hoje e amanhã melhor. Avance suave e amorosamente em um 
caminho melhor. Pensamento para hoje: Questionar é bom! Não pare 
aí, Continue a permitir e a confi ar que um caminho diferente e mais 
gratifi cante será revelado, com clareza e intenção. E assim é. Você é 
muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.

DivulgaçãoConcerto



Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

São Paulo, quarta-feira, 27 de junho de 2018 Página 9

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: MICHAEL SANTOS ALMEIDA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de farmacia, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/08/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jerry Adriano de Almeida Cruz e de Renata Silva Santos. 
A pretendente: JANAINA GOMES SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
aprendiz, nascida em Santo André, SP, no dia (01/06/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo de Oliveira e de Soneide Gomes da Silva.

O pretendente: GABRIEL CARDOSO DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/04/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Aparecido de Andrade e de Maria de Fatima 
Cardoso de Andrade. A pretendente: ALINE DE SÁ MARQUES, estado civil solteira, 
profi ssão subgerente, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/05/1991), residente e do-
miciliada em São Miguel Paulista, São Paulo, SP, fi lha de Lourival de França Marques 
e de Francisca Maria Pereira.

O pretendente: FABIO APARECIDO BERNARDINELLI MARCELINO, estado civil divor-
ciado, profi ssão controlador de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/05/1983), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edison Luiz Marcelino e 
de Rosangela Aparecida Bernardinelli Marcelino. A pretendente: DANIELA SANTANA 
RIBAS, estado civil divorciada, profi ssão microempresaria, nascida em Juiz de Fora, 
MG, no dia (25/05/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Francisco Ribas Lopes e de Dalva Santana.

O pretendente: RICARDO TAVARES DE LIRA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (14/02/1977), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz Tavares de Lira e de Edileusa Sousa de Lira. A pretendente: 
GEOVANA CABRAL DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (28/03/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Julio Luiz da Silva e de Maria Francisca Cabral da Silva.

O pretendente: BRUNO PEREIRA DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/08/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Mauro Pereira da Cruz e de Ieda Maria Borges de Oliveira Cruz. 
A pretendente: NATÁLIA TERESA MAIA, estado civil solteira, profi ssão porteira, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (08/12/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Joaquim Maia e de Sonia Regina da Silva.

O pretendente: VINÍCIUS DE PAULA SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
escritorio, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/04/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio dos Santos Santana e de Amariza de Paula Santa-
na. A pretendente: MAELI CONCEIÇÃO OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Mogi das Cruzes, SP, no dia (18/04/1999), residente e domiciliada em, Ferraz 
de Vasconcelos, SP, fi lha de Samuel Souza de Oliveira e de Clemilda da Conceição Oliveira.

O pretendente: JOSÉ ELIAS DA SILVA SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Palmas de Monte Alto, BA, no dia (16/09/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Moreira de Souza e de Vilma Maria da Silva Souza. A 
pretendente: LAILA LAIZE LEITE ANDRÉS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (13/07/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Marcos de Lima Andrés e de Rosemeire Leite Andrés.

O pretendente: BRUNO FERREIRA SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão assistente contabil, 
nascido em Santo André, SP, no dia (01/06/1997), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Josimar Souza e de Rosangela Ferreira Souza. A pretendente: BÁRBARA 
FERREIRA DO MONTE, estado civil solteira, profi ssão assistente de departamento pessoal, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (19/11/1998), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Raimundo Ferreira do Monte e de Maria Angela dos Santos Monte.

O pretendente: GUSTAVO GEZARANO, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (09/07/1991), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Maria Aparecida Gezarano de Castro. A pretendente: THAIS LIMA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão promotora de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(30/10/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jaime Pedro 
da Silva e de Lusia Machado Lima da Silva.

O pretendente: EWERTON HERMES PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/02/1982), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Hermes Angelo Pereira e de Maria Nubia de Souza. A pretendente: 
RENATA FERREIRA DE LIMA, estado civil divorciada, profi ssão conferente, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (23/08/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Luiz Ferreira de Lima e de Francisca Ferreira de Lima.

O pretendente: MANOEL MESSIAS PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
repositor, nascido em São João dos Patos, MA, no dia (16/12/1979), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Nonato Pereira da Silva e de Maria dos 
Reis Fernandes da Silva. A pretendente: YARA PEREIRA DE JESUS, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em Monte Azul, MG, no dia (12/07/1992), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rufi no Claro de Jesus e de Maria Pereira Santiago.

O pretendente: RAY BARBOSA DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão repositor, 
nascido em Santa Brigida, BA, no dia (17/08/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Avenal Barbosa de Andrade e de Aparecida Andrade de Jesus. 
A pretendente: LEIDIANA LIMA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (14/02/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Anilton Nunes Santos e de Antonia Zelia de Lima Santos.

O pretendente: ROBERTO SOUZA NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão eletricista, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (12/11/1975), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Neilton Paulino Nascimento e de Maria de Lourdes Souza Nascimento. A 
pretendente: KATHLYN GABRIELA SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão ven-
dedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/04/2000), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de David Alexandre Ramos dos Santos e de Cristina Aparecida da Silva.

O pretendente: ALLAN DAMASCENO DE ALENCAR, estado civil solteiro, profi ssão 
atendente, nascido em Poá, SP, no dia (04/03/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Firmino Gomes de Alencar e de Maria de Fatima Dias Damasceno 
Santos. A pretendente: BEATRIZ GLORIA VIANA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (22/09/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Arimateia Henrique Viana e de Marcia Maria Gloria.

O pretendente: JAILSON DOS SANTOS SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Boninal, BA, no dia (13/01/1963), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de João Tomaz de Souza e de Salviana Maria dos Santos. A pretendente: CLAUDE-
TE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia 
(04/10/1966), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemira da Silva.

O pretendente: CELSO LUIZ GAZETA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Santo André, SP, no dia (17/06/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Celso Luiz Gazeta e de Adriana da Silva. A pretendente: ISABEL 
APARECIDA SOUZA SILVA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em 
Varzelândia, MG, no dia (08/03/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Carlos Araujo da Silva e de Maria Edite Pereira de Souza.

O pretendente: SERGIO RICARDO DOS ANJOS, estado civil divorciado, profi ssão 
comerciante, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/05/1977), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nezito dos Anjos e de Marilene Celestina dos Anjos. 
A pretendente: LUCIMÁRIA DA SILVA TAVARES, estado civil solteira, profi ssão balco-
nista, nascida em Palmeira dos Índios, AL, no dia (04/01/1991), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adimilço Tavares da Silva e de Maria José da Silva.

O pretendente: WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão es-
toquista, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/06/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Edilson Oliveira Silva e de Maria Aparecida Silva de 
Oliveira. A pretendente: CHAYANY JUVINO DE AQUINO, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/04/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elias Tomas de Aquino e de Fernanda dos Anjos Juvino.

O pretendente: LUCIANO ALVES DE ASSIS, estado civil divorciado, profi ssão segurança, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (12/06/1980), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Olimpio Alves de Assis e de Maria Augusta de Assis. A pretendente: 
MARCELA DOS SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (20/07/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Pau-
lo, SP, fi lha de Joseilton Almeida da Silva e de Rosileide Ferreira dos Santos da Silva.

O pretendente: HAROLDO DIONISIO RODA, estado civil divorciado, profi ssão professor, 
nascido em Cornélio Procópio, PR, no dia (15/06/1960), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dirso Roda e de Silvana Dionisio Roda. A pretendente: 
MARISA CRISTINA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (21/10/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Severino Ramos dos Santos e de Ester Herminia dos Santos.

O pretendente: MARCOS REBERTE DO VALE, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/04/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Izaiaz Barboza do Vale e de Solange André Reberte 
do Vale. A pretendente: LILIAN MARIANA BITENCOURT DOMINGUES, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no 
dia (07/06/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Domingues e de Luciana Maria Bitencourt.

O pretendente: ETIVALDO ALVES MARTINS, estado civil viúvo, profi ssão montador, 
nascido em Espinosa, MG, no dia (05/03/1969), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Deolino Alves Martins e de Jordelina Maria Martins. A pretendente: 
IZABEL SOUSA DA SILVA GONZAGA, estado civil divorciada, profi ssão vigilante, nascida 
em Espinosa, MG, no dia (03/11/1974), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jonas Marques de Souza e de Francisca Souza da Silva.

O pretendente: GLADSON FERREIRA DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/11/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Ferreira de Sousa e de Marta Borges Pereira de Sousa. 
A pretendente: CAROLINE ANTONIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (22/06/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Edmilson Chagas da Silva e de Rosangela Antonio da Silva.

O pretendente: JOSÉ BELARMINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em Venturosa, PE, no dia (05/09/1975), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Josué Belarmino da Silva e de Maria Marques da Silva. A pretendente: 
LUCIANA RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (09/10/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Vitelbino da Silva e de Rosa Rodrigues dos Santos.

O pretendente: CAIO AUGUSTO DA CRUZ FONTAINHAS PACHECO, estado civil 
solteiro, profi ssão instalador, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/11/1994), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Jose Fontainhas Pacheco e 
de Elisangela Glaucia da Cruz. A pretendente: CAROLINE IZABEL ALVES BERTO, 
estado civil solteira, profi ssão tecnica de enfermegam, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (07/03/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilmar 
Almeida Berto e de Rosa Alves de Sousa Berto.

O pretendente: ADEILSON ALVES DONATO, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em Mucuri, BA, no dia (01/10/1980), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel Rozentino Donato e de Dionilia Alves Donato. A pretendente: 
CLAUDETE MACEDO ROCHA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (23/06/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Jose de Matos Rocha e de Margarida de Macedo Rocha.

O pretendente: LUIZ CLAUDIO CAETANO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
gerente operacional, nascido em Rio de Janeiro, RJ, no dia (25/07/1975), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdeci Caetano da Silva e de Maria 
de Lurdes Caetano da Silva. A pretendente: NUBIA RODRIGUES DA ROCHA, estado 
civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/12/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Noel Pereira da Rocha e 
de Eliana Rodrigues das Neves.

O pretendente: DANILO CIQUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (15/07/1988), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Arestides Ciqueira Neto e de Eliene do Carmo Barreto Ciqueira. A pretendente: 
LARISSA AMANDA ROCHA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (16/04/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jair da Silva Machado e de Eva de Macedo Rocha.

O pretendente: LUAN MARCELINO ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão copeiro, 
nascido em Suzano, SP, no dia (19/12/1995), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Alaercio Ribeiro de Almeida e de Rosilma Marcelino Tenório. A preten-
dente: SABRINA PEREIRA NUNES, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (13/08/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Marcos Eduardo Nunes e de Solange Pereira Xavier.

O pretendente: FERNANDO NOVAES FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão bal-
conista, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/04/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gildasio Novaes Ferreira e de Maria de Lourdes Ferreira 
Noaves. A pretendente: EVA VILMA DE PASCOA CARNEIRO, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida em São Jose do Peixe, PI, no dia (15/06/1988), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Domingos Dias Carneiro e de Teresinha 
Celina de Pascoa Carneiro.

O pretendente: ERIALDO PEREIRA LOPES, estado civil solteiro, profi ssão atendente, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (20/03/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Erialdo Oliveira Lopes e de Valci Pereira Lopes. A 
pretendente: INGRID ESTEVÃO DA SILVA COSTA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (23/07/2000), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Wagner de Oliveira Costa e de Ieda Estevão da Silva.

O pretendente: JOSÉ HENRIQUE ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Fortaleza, CE, no dia (30/09/1988), residente e domiciliado em Fortaleza, 
CE, fi lho de Maria Nilda da Rocha. A pretendente: PRISCILA CORREA FIGUEIREDO, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Belém, PA, no dia (20/07/1991), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Augusto Cesar de Brito Figueiredo e 
de Rosimeire Monteiro Correa.

O pretendente: PAULO SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em 
Garanhuns, Garanhuns, PE, no dia (14/03/1975), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Venacio da Silva e de Maria Aparecida da Silva. A pre-
tendente: DILMACI PIEDADE, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Igreja 
Nova, AL, no dia (20/05/1970), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de André Piedade e de Creuza Lourenço.

O pretendente: IVANAEL ABREU GOMES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Vitória do Mearim, MA, no dia (24/12/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vanderleia Abreu Gomes. A pretendente: THAÍS 
DAMASCENO RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Conceição do Lago Açu, MA, no dia (05/06/2000), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Everton Rodrigues e de Farailde de Sousa Damasceno.

O pretendente: LEANDRO SILVA FAGION, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de maquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/06/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Romero Fagion e de Lucinea da Silva 
Fagion. A pretendente: BRUNA VITOR NOGUEIRA GOMES, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de classe, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/04/1993), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sidnei Gomes da Silva e 
de Cilene Vitor Nogueira.

O pretendente: GINALDO CORREIA BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Traipu, AL, no dia (30/03/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Almerino Alves Barbosa e de Aurea Gomes Correia. 
A pretendente: CARLA CAROLINE ROQUE DA SILVA BENTO, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/03/1992), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio Bento e de Monica 
Cristina Roque da Silva.

O pretendente: GERSON DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão microempre-
endedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/05/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Augusto dos Santos Filho e de Izaltina Aparecida Santos. 
A pretendente: ELENITA SILVA BORGES, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (02/06/1993), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ariadne Silva Borges.

O pretendente: DANILO APARECIDO DA SILVA NOVAIS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/05/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Tadeu Santana de Novais e de Daisy Aparecida 
da Silva. A pretendente: STEFANY COSTA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
domestica, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/10/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marco Antonio dos Santos e de Rosangela Costa dos Santos.

O pretendente: WENDELL BACAROGLO, estado civil solteiro, profi ssão repositor, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (07/06/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Renaldo Bacaroglo e de Magali Batista Bacaroglo. A pretendente: 
EVELYN DE ALMEIDA AMELIO, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (17/06/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Luciana de Almeida Amelio.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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O pretendente: WILKEN JEUNE, estado civil solteiro, profi ssão encanador, nascido em 
Republica do Haiti, no dia (06/01/1982), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Emilio Jeune e de Angelait Elveus. A pretendente: MARLINE VOLCY, estado civil 
solteira, profi ssão comerciante, nascida em Republica do Haiti, no dia (30/08/1990), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Omiler Volcy e de Alice Simervil.

O pretendente: SAULO GABRIEL PEREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/07/1998), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jeff erson Willian Pereira de Souza e de Aurea Regina Pe-
reira de Santana. A pretendente: MIRIAM MARTINS FERREIRA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/06/1998), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Claudio Ferreira da Silva e de Maria das Graças 
Martins Oliveira.

O pretendente: LUCIANO MARÇAL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão escriturá-
rio administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/12/1974), residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Marçal da Silva e de Maria da Conceição Silva. A 
pretendente: CLEIDE FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (13/07/1968), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Caetano Ferreira da Silva e de Maria Cecilia Ferreira da Silva.

O pretendente: CLAUDIO LEPIQUE NARCISO, estado civil divorciado, profi ssão em-
presário, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/07/1973), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Pedro Fausto Narciso Filho e de Elenir Lepique Narciso. A pre-
tendente: REGINA COSTA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão bancária, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (26/02/1971), residente e domiciliada em Guarulhos, 
SP, fi lha de José Bonfi m dos Santos e de Nair Costa dos Santos.

O pretendente: BRUNO MONTEIRO SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/03/1997), residente e domiciliado em São Pau-
lo, SP, fi lho de Betgley Monteiro Sousa. A pretendente: TATIANA ANDRESSA LEITE 
DE CASTRO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(28/07/1997), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Izaias de Castro e de 
Andrea Aparecida Leite de Castro.

O pretendente: JOSE CARLOS MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão policila mi-
litar, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/04/1989), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Moreira Neto e de Anita Leocadia Moreira. A pretendente: SHEI-
LA CHRISTINA PAPARELI, estado civil solteira, profi ssão policial militar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (15/04/1988), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Carlos Papareli Primo e de Rosa Maria da Silva Papareli.

O pretendente: WESLEY DELMONDES DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão vigilante, nascido em Itabuna, BA, no dia (30/05/1991), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Orlando Jose Santos e de Rosimeire Delmondes da Silva. 
A pretendente: JULIANE SECONDO GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão de-
piladora, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/03/1994), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Jaine Wilson de Souza Gonçalves e de Adriana Carla Martins 
Secondo.

O pretendente: JEFERSON HONORIO CORREA NETO, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de cozinha, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/03/1996), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jeferson Honorio Correa Junior e de Maria Regina 
Gomes Honorio. A pretendente: CAMILA FERREIRA COSTA, estado civil solteira, pro-
fi ssão balconista, nascida em Guarulhos, SP, no dia (13/12/1995), residente e domici-
liada em São Paulo, SP, fi lha de Josevaldo da Costa e de Andreia Aparecida Ferreira.

O pretendente: ALI ELSIBAI, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, nascido em 
Bourj El Barajne - Libano, no dia (24/05/1989), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Kassem Elsibai e de Mona Jalloul. A pretendente: CRISTIANE LOPES DE 
CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(17/04/1978), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Antonio de Car-
valho e de Celia Lopes de Carvalho.

O pretendente: YOUNG PATRICK UCHENNA OGU, estado civil solteiro, profi ssão co-
merciante, nascido em Mpam Ekwerazu- Nigeria, no dia (27/01/1974), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Patrick Uzodimma Ogu e de Patience Ndidi Ogu. A 
pretendente: KELEN CRISTINA NOVAIS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (16/10/1985), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Angela Maria Novais.

O pretendente: JUSTIN CHIBUZO EJIMONU, estado civil solteiro, profi ssão comercian-
te, nascido em Umuhu Onicha-Nigeria, no dia (24/01/1984), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Aloye Ihemmadu e de Veronica Ihemmadu. A pretendente: BIAN-
CA GOMES TORRES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (31/07/1995), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Gutemberg 
Ferreira Torres e de Irenice Dias Gomes.

O pretendente: WASHINGTON RIBEIRO LIMA, estado civil divorciado, profi ssão tec.
mecanica, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/03/1975), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Floriano Pereira Lima e de Maria Ribeiro Lima. A pretendente: 
CAMILA MARTINS DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão assistente administra-
tivo, nascida em Guarulhos, SP, no dia (20/05/1996), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Augusto Almeida de Oliveira e de Maria do Carmo Martins Reis.

O pretendente: THIAGO RIBEIRO DOS REIS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (14/11/1988), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Adilson Marcolino dos Reis e de Aparecida dos Reis Joaquim 
Ribeiro. A pretendente: JULIANA DO NASCIMENTO CAMPOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão engenheira civil, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/03/1992), re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Lindon Johnson Campos Santos e de 
Jandira Ferreira do Nascimento Campos Santos.

O pretendente: FABIO EDUARDO TEIXEIRA, estado civil divorciado, profi ssão autô-
nomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/12/1981), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Claudio Teixeira e de Vera Lucia Iacovanduano Teixeira. A preten-
dente: VANESSA DA COSTA TEIXEIRA, estado civil divorciada, profi ssão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (26/04/1979), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Viana da Costa e de Maria Fabiana Alves Costa.

O pretendente: ANTONIO AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão pedreiro, nascido em Bacabal, MA, no dia (12/12/1965), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pereira da Silva e de Antonia Pereira 
dos Santos Silva. A pretendente: VALDENICE CORDEIRO SOBRINHO, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Malhador, SE, no dia (08/12/1967), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Cordeiro Sobrinho e de Maria de 
Lourdes Rosa.

O pretendente: JHONNY DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão aux. 
de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/08/1993), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Adonias Viricio de Oliveira e de Adriana Justino dos Santos 
Olvieira. A pretendente: SIMONE SANTOS BRITO, estado civil solteira, profi ssão re-
cepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/02/1994), residente e domiciliada em 
Suzano, SP, fi lha de Orlando Libarino Brito e de Ilza Santos Brito.

O pretendente: JOSÉ CARLOS BENTO, estado civil solteiro, profi ssão serviços gerais, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/11/1965), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de José Bento e de Edite Carlos de Oliveira Bento. A pretendente: GERLÂNIA 
ANDRADE LIMA, estado civil divorciada, profi ssão enc. de produção, nascida em Cam-
pina Grande, PB, no dia (07/06/1967), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Manoel do Nascimento Lima e de Lindalva Andradade Lima.

O pretendente: ROGER EDUARDO DE SOUZA LOPES, estado civil divorciado, pro-
fi ssão aux.externo de expedição, nascido em Paracatu, MG, no dia (06/06/1984), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luis Eduardo Lopes e de No-
emia de Souza Sobar. A pretendente: LINDARLI SILVA GUIMARÃES, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Urandi, BA, no dia (30/08/1985), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Josias Camargo Guimarães e de 
Elizete Silva Guimarães.

O pretendente: DIEGO DA SILVA FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão aux. 
técnico, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/09/1995), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Ananias da Silva Fernandes e de Antonia Joaquina da Silva. A 
pretendente: BRUNA ROCHA CARIAS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/07/1997), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Carias dos Santos e de Alzenir Maria da Rocha.

O pretendente: THIAGO BARBARA, estado civil solteiro, profi ssão policial militar, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (04/05/1991), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Valdelei Barbara e de Maria Luiza Ferreira Leal. A pretendente: GABRIELA 
VENANCIO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (16/10/1990), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ga-
briel Valério de Oliveira e de Maria Tereza Venancio da Silva Oliveira.

O pretendente: RODRIGO HONORATO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
químico, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/01/1993), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Cicero Rodrigues de Lima e de Neuza Castadelle Honorato 
de Lima. A pretendente: THAMYRES VENANCIO CANCIAN, estado civil solteira, 
profi ssão guardete, nascida em Eunapolis, BA, no dia (26/05/1993), residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, fi lha de Adelio Pereira Cancian e de Solange Costa 
Venancio Cancian.

O pretendente: LUCAS VENANCIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão aux. téc-
nico de instalação, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/03/1990), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Benedito Reginaldo da Silva e de Maria Helena 
Santos da Silva. A pretendente: PALOMA CRISTINA ARAUJO DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão manteledoura de sistemas eletrônicos, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (20/07/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Batista da 
Silva e de Jaqueline Araujo da Silva.

O pretendente: ANDRÉ LUÍS EMILIANO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão me-
talurgico, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/12/1983), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Carlos Antonio da Silva Santos e de Eliana Emiliano Ferreira. A 
pretendente: MARILIA FERNANDES LOPES, estado civil solteira, profi ssão dentista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (10/02/1989), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Pedro Aparecido Lopes e de Celina Regineide Fernandes.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: BRENO DA CRUZ VIANA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Uberaba, MG, no dia (11/10/1984), residente e domiciliado em São Ber-
nardo do Campo, SP, fi lho de José Euripedes Viana e de Carmen Lucia da Cruz Viana. 
A pretendente: SANDRA TATYANA DANTAS, estado civil solteira, profi ssão assitente 
administrativo, nascida em Cubati, PB, no dia (05/07/1981), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis Dantas e de Maria da Luz Carolino Dantas.

O pretendente: JOSÉ CARLOS ROSA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/02/1987), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Almir Oliveira de Almeida e de Maria Rosa de Almeida. A preten-
dente: NATALIA CALDEIRA NABARRO, estado civil solteira, profi ssão farmaceutica, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (11/03/1990), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Sergio Garcia Nabarro e de Elizabeth Cecilia Caldeira Nabarro.

O pretendente: RODRIGO ALVES MARINS, estado civil solteiro, profi ssão op. de ven-
das, nascido em Jacarepaguá, RJ, no dia (09/09/1988), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Tadeu Olimpio Marins e de Maria do Socorro Alves. A pretendente: 
ELLEN SODRE BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão analista de cobrança, nas-
cida em São Paulo, SP, no dia (02/05/1995), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Euclides Lopes Barbosa e de Shirley Gonçalves Sodre Barbosa.

O pretendente: MARCOS VINICIUS DE SOUSA SANTANA, estado civil solteiro, profi s-
são op. de cobrança, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/03/1996), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Esmeraldo de Santana Filho e de Maria Aparecida de 
Sousa Santana. A pretendente: JÉSSICA BARRETO NETO, estado civil solteira, profi s-
são op. de cobrança, nascida em Guarulhos, SP, no dia (05/10/1995), residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jorlando José Neto e de Josineide Barreto da Silva.

O pretendente: RAFAEL COSTA CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão manobris-
ta, nascido em Aruja, SP, no dia (24/08/1983), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de José Carlos Costa Carvalho e de Maria Aparecida Vieria Carvalho. A pretenden-
te: CLEZIANE ROSA RAMOS, estado civil divorciada, profi ssão ajudante de cozinha, 
nascida em Riachão de Utinga, BA, no dia (05/10/1979), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de João Sampaio Ramos e de Maria da Conceição Rosa de Souza.

O pretendente: HERNANE VICENTE SOUZA ROSA, estado civil divorciado, profi ssão 
autônomo, nascido em Belo Horizonte, MG, no dia (21/11/1976), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Vicente Rosa e de Dalgisa dos Anjos Souza Rosa. 
A pretendente: ERICA CRISTINA DE MELO, estado civil solteira, profi ssão contadora, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (27/10/1980), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Cicero Francisco de Melo e de Maria Aparecida de Melo.

O pretendente: NILTON CESAR DE SOUSA PEDRO, estado civil divorciado, profi ssão 
cortador, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (01/01/1976), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Lazaro Pedro e de Geralda Cardoso de Sousa Pe-
dro. A pretendente: GABRIELA APARECIDA ALVES, estado civil divorciada, profi ssão 
ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/07/1987), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Carlos Aparecido Alves e de Maria Aparecida Rosa Alves.

O pretendente: MANOEL MAURILIO VIEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão lider de deposito, nascido em Serra Talhada, PE, no dia (10/10/1986), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Aldo Vieira dos Santos e de Marinalva Vieira dos 
Santos. A pretendente: KAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão enc. de deposito, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (19/06/1996), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Izequiel Gomes de Oliveira e de 
Carmelita Rodrigues Pereira.

O pretendente: ELIAS PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão aj.geral, nas-
cido em Gloria de Dourados, MS, no dia (08/07/1961), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Ezequiel Pereira da Silva e de Antonia Gonçalves Pereira da Silva. 
A pretendente: FILOMENA APARECIDA ISABEL, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (30/08/1960), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Isabel e de Luiza dos Santos.

O pretendente: JOANDERSON BATISTA MASCARENHAS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão vendedor, nascido em Feira de Santana, BA, no dia (25/07/1990), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Mascarenhas da Silva e de Denise Batista 
Mascarenhas. A pretendente: ARIANA PRISCO ALVES FIGUEIREDO, estado civil sol-
teira, profi ssão balconista, nascida em Itabuna, BA, no dia (08/03/1991), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jean Pierre Alves do Sacramento e de Ana Neres 
Figueiredo do Nascimento Sacramento.

O pretendente: EMERSON SANTOS DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão feirante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (21/02/1989), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Erivaldo Cintra de Lima e de Ivanilda dos SantoS. A pretendente: JESSICA 
BEZERRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (02/11/1991), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose da Silva e 
de Roselha Bezerra de Sousa.

O pretendente: VICENTE DE PAULO GERMANO ARAÚJO, estado civil divorciado, 
profi ssão motorista, nascido em Varzantes-Aracoiba, CE, no dia (17/12/1982), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Almir Germano Araújo e de Aila Maria 
Germano Araújo. A pretendente: CRISTIANE ARAUJO, estado civil divorciada, profi s-
são técnica de radiologia, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/06/1977), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Raimunda Prates.

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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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:

RENATO DOUGLAS SANTOS SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão offi  ce boy, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/238.FLS.046-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta 
de novembro de mil novecentos e noventa e cinco (30/11/1995), residente e domiciliado 
Rua Romeu Vitoretti, 137, casa 02, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jair Camilo de Souza e de Maria Luiza dos Santos. TAMIRES 
ANGELICA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/215.FLS.201-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de dezembro de mil 
novecentos e noventa e quatro (02/12/1994), residente e domiciliada Rua Romeu Vitoretti, 
137, casa 02, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Jose Angelica da Silva e de Maria Jose da Silva.

TIAGO SANTOS DA CUNHA, estado civil solteiro, profi ssão serralheiro, nascido em Piatã, 
Estado da Bahia, Piatã, BA no dia quatorze de novembro de mil novecentos e noventa e 
cinco (14/11/1995), residente e domiciliado Avenida Pires do Rio, 4500, Vila Taquari, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo Antonio da Cunha e de Maria Irês da Cunha. 
THAÍS DE OLIVEIRA NERI, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de loja, nascida em 
Mortugaba, Estado da Bahia, Mortugaba, BA no dia oito de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e três (08/02/1993), residente e domiciliada Rua Luiz Carlos Neves Silva, 147, 
Jardim Juliana, Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha 
de Adenor Borborema Neri e de Alevina de Oliveira Neri. Cópia Enviada Pelo Ofi cial de 
Registro Civil das Pessoas Naturais de Ferraz de Vasconcelos, neste Estado.

ODARCY GOMES FERREIRA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
suporte, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/057.FLS.146-LIBERDADE/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e oitenta (29/04/1980), residente 
e domiciliado Rua Victório Santim, 3086, apartamento 105-A, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Odarcy Gomes Ferreira e de Rosa Maria Silva Ferreira. CAROLINA GAMA, 
estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia dez de março de mil novecentos e oitenta e quatro (10/03/1984), residente e 
domiciliada Rua Victório Santim, 3086, apartamento 105-A, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Luiz Gama e de Teresa de Carvalho Batista Gama.

RINALDO CLAUDIO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão inspetor segurança, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de setembro 
de mil novecentos e sessenta e seis (14/09/1966), residente e domiciliado Rua Maria 
Baumann Mendonça, 1058, bloco 17-A, apartamento 31-A, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Valdenizio Claudio da Silva e de Avani Ferreira da Silva. EDINEUSA PEREIRA 
DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Tremedal, Estado 
da Bahia (CN:LV.A/030.FLS.199 TREMEDAL/BA), Tremedal, BA no dia vinte e seis de 
outubro de mil novecentos e sessenta (26/10/1960), residente e domiciliada Rua Maria 
Baumann Mendonça, 1058, bloco 17-A, apartamento 31-A, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Ozorio Pereira de Oliveira e de Jasmira Pereira de Oliveira.

DIEGO DE MOURA GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido em 
Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV-A 205,FLS.252-VILA MARIANA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezesseis de julho de mil novecentos e noventa e seis (16/07/1996), 
residente e domiciliado Rua Luís de Toledo Piza, 416, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reguinaldo de Paiva Gonçalves e de Ivanilda 
Vilela Soares de Moura Gonçalves. GIOVANNA CRISTINY FIRME DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital 
(CN:LV-A-343,FLS.092-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de maio de 
mil novecentos e noventa e nove (21/05/1999), residente e domiciliada Rua Jacinto de 
Sampaio Soares, 266, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Adeildo Balbino da Silva e de Cristiane Silva Firme.

RENATO DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em 
Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/141.FLS.299V-PENHA DE FRAN-
ÇA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de maio de mil novecentos e sessenta e sete 
(14/05/1967), residente e domiciliado Rua Jacuanga, 11, casa 02, Parque Sevilha, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Isabel dos Santos e de Aracy da Silva Santos. 
LUCILENE RIBEIRO DAS CHAGAS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Espírito Santo, Estado do Rio Grande do Norte (CN:LV.A/007.FLS.047-ESPÍRITO SANTO/
RN), Espírito Santo, RN no dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e setenta e 
quatro (29/11/1974), residente e domiciliada Rua Imbacal, 120, casa 04, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cícero Cosme das Chagas e de Maria 
Elita Ribeiro das Chagas.

ODIMAR DE SOUZA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão cobrador, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/022.FLS.298-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e oito de dezembro de mil novecentos e setenta e quatro (28/12/1974), residente e domi-
ciliado Rua Sabbado D'Ângelo, 2495, bloco D, apartamento 34, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Daniel Costa e de Roseli de Souza Costa. RENATA BARBOSA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em Subdistrito Cerqueira César, 
nesta Capital (CN:LV.A/366.FLS.031-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia 
onze de outubro de mil novecentos e noventa e três (11/10/1993), residente e domiciliada 
Rua Sabbado D'Ângelo, 2495, bloco D, apartamento 34, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Pedro da Silva Filho e de Marluce da Silva Barbosa.

ADILSON JOSE DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido em 
Campo Mourão, Estado do Paraná, Campo Mourão, PR no dia quatro de janeiro de mil 
novecentos e setenta e um (04/01/1971), residente e domiciliado Rua Marcos Liberi, 
207, apartamento 54-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Manoel Felipe da Silva Filho e de Maria Cleide Ferreira da Silva. GISELLE 
MIRANDA MAIA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em 
Belém, Estado do Pará (CN:LV.A/198.FLS.026-2º OFÍCIO DE BELÉM/PA), Belém, PA 
no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e oitenta e três (01/01/1983), residente e 
domiciliada Rua Marinho Arcanjo dos Santos, 104, bloco 02, apartamento 14-C, Jardim 
Santa Terezinha, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis Barbosa Maia 
e de Edna Maria Miranda Maia.

DANIEL SILVA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão líder de seção, nascido em 
Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/090.FLS.098-VILA MARIANA/SP), São 
Paulo, SP no dia primeiro de julho de mil novecentos e oitenta e oito (01/07/1988), residente 
e domiciliado Rua Outeiro da Glória, 04, B, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Edson Nascimento e de Josefa Raquel da Silva Nascimento. VERÔNICA DIAS 
DE ASSIS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de crédito, nascida em Januária, Estado 
de Minas Gerais (CN:LV.A/015.FLS.018V-LEVINÓPOLIS-JANUÁRIA/MG), Januária, MG 
no dia dezessete de março de mil novecentos e oitenta e oito (17/03/1988), residente e 
domiciliada Rua Diadema, 221, Vila Menck, Osasco, neste Estado, Osasco, SP, fi lha de 
Geraldo Nunes de Assis e de Maria das Dôres Dias de Assis.

VANDERSON NOGUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em São Luís, 
Estado do Maranhão (CN:LV.A/216.FLS.036-3ª ZONA DE SÃO LUÍS/MA), São Luís, 
MA no dia quatro de maio de mil novecentos e oitenta e seis (04/05/1986), residente e 
domiciliado Rua Jucupema, 264, casa 03, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João Batista Neves Nogueira e de Francisca das Chagas Nogueira. 
WESLANY RINNA DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de caixa, nascida em São Luís, Estado do Maranhão (CN:LV.A/039.FLS.049-4ª ZONA 
DE SÃO LUÍS/MA), São Luís, MA no dia cinco de novembro de mil novecentos e oitenta 
e seis (05/11/1986), residente e domiciliada Rua Jucupema, 264, casa 03, Parada XV 
de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cirino do Livramento Pereira Filho 
e de Rosangela dos Santos Pereira.

EMERSON DE ALCANTARA CLEMENTE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico eletrônico, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/172.FLS.282V-1º 
SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia vinte de setembro de mil 
novecentos e setenta e nove (20/09/1979), residente e domiciliado Rua Victório Santim, 
3086, apartamento 409-C, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Clemente da Silva e 
de Josefa de Alcantara Clemente. KARINA YUMI SASAKI, estado civil solteira, profi ssão 
engenheira de produção, nascida em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/148.
FLS.290-BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de março de mil novecentos 
e oitenta e sete (17/03/1987), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 3086, apar-
tamento 409-C, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eugenio Tadayoshi Sasaki e de 
Nair Ayako Sakahida Sasaki.

JOSÉ RONY SANTOS ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de IRLA, nas-
cido em Ribeira do Pombal, Estado da Bahia (CN:LV.A/012.FLS.045-SANTA EFIGÊNIA/
SP), Ribeira do Pombal, BA no dia dois de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito 
(02/01/1988), residente e domiciliado Rua Coelho Neto, 351, casa 01, Jardim Santo 
Antônio, Francisco Morato, neste Estado, Francisco Morato, SP, fi lho de Romario Dantas 
de Almeida e de Maria Luciadora Nobre dos Santos Almeida. JAQUELINE DE CAMPOS 
SANTANA DANTAS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Olindina, Estado 
da Bahia (CN:LV.A/046.FLS.266 OLINDINA/BA), Olindina, BA no dia treze de março de 
mil novecentos e noventa e oito (13/03/1998), residente e domiciliada Avenida Miguel 
Ignácio Curi, 901, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge 
de Souza Dantas e de Rosangela de Campos Santana.

EMERSON SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de cozinheiro, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-334,FLS.266 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia onze de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove (11/02/1999), residente e 
domiciliado Avenida Caititu, 2109, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Gomes da Silva e de Marineuza Santos Batista. 
NEUMA CARINE ESTEVAM DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Palmeira dos Indios, Estado de Alagoas (CN:LV-A 053,FLS.286-PALMEIRA DOS INDIOS/
AL), Palmeira dos Indios, AL no dia quatro de março de mil novecentos e noventa e cinco 
(04/03/1995), residente e domiciliada Avenida Caititu, 2109, casa 01, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernando Estevam da Silva 
e de Maria Cleonice Gomes da Silva.

DAVIDSON BRAVO MARCELINO, estado civil solteiro, profi ssão supervisor de implan-
tações, nascido em São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV.A/170.FLS.023V-1º 
SUBDISTRITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São Bernardo do Campo, SP 
no dia quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta e três (04/01/1983), residente e 
domiciliado Rua Alice Preston, 65, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Wilson Amaro Marcelino e de Marta Bravo Marcelino. TATIANA 
DE MELO GRANJA, estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, nascida em neste Dis-
trito (CN:LV.A/073.FLS.169-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de março de mil 
novecentos e oitenta e quatro (02/03/1984), residente e domiciliada Avenida do Contorno, 
03, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elson Ferreira Granja e de 
Ruth Nunes de Melo Granja.

ALEX GUIMARÃES SAMPAIO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/175.FLS.235-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), 
Guarulhos, SP no dia onze de dezembro de mil novecentos e setenta e nove (11/12/1979), 
residente e domiciliado Travessa Pé de Serra, 21, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Gerson da Silva Sampaio e de Maria Noélia Guimarães Leite Sampaio. ELAINE 
MARIA BARBOZA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em 
Itaim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/012.FLS.257-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia dez de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (10/12/1987), residente 
e domiciliada Travessa Pé de Serra, 19, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de João Barboza da Silva e de Maria Joaquina dos Santos Silva.

VALDEMAR MEDEIROS DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nas-
cido em Assaré, Estado do Ceará, Assaré, CE no dia vinte e quatro de janeiro de mil 
novecentos e sessenta e sete (24/01/1967), residente e domiciliado Avenida Caititu, 
1360, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose 
Medeiro de Souza e de Maria Eugenia Medeiros. ROSINEUDA BARBOSA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida em Paraguai, Município 
de Cruz, Estado do Ceará (CN:LV.A/025.FLS.175-ACARAÚ/CE), Cruz, CE no dia nove 
de fevereiro de mil novecentos e setenta e quatro (09/02/1974), residente e domiciliada 
Avenida Caititu, 1360, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Barbosa da Silva e de Maria Letícia Araújo da Silva.

EDIVAN JOÃO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, nascido em Flo-
resta, Estado de Pernambuco, Floresta, PE no dia três de agosto de mil novecentos e 
sessenta e três (03/08/1963), residente e domiciliado Rua Nilce, 109, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Antonio da Silva e de Terezinha Constância 
da Silva. MAILDE MARIA DE JESUS, estado civil divorciada, profi ssão berçarista, nas-
cida em Floresta, Estado de Pernambuco, Floresta, PE no dia sete de novembro de mil 
novecentos e cinquenta e seis (07/11/1956), residente e domiciliada Rua Nilce, 109, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Cecilia de Jesus.

DJALMA LUCIO ROSA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão designer gráfi co, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/148.FLS.093-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dez de setembro de mil novecentos e setenta e um 
(10/09/1971), residente e domiciliado Rua Praia de Torres, 355, casa 03, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Rosa da Silva e de Maria Lucia Rodrigues 
da Silva. SIMONE MARIA RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do-
méstica, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/003.FLS.046 1º SUBDISTRITO 
DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia seis de fevereiro de mil novecentos e 
setenta e seis (06/02/1976), residente e domiciliada Rua Praia de Torres, 355, casa 03, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Neves Macena de Souza 
e de Suely dos Reis Rodrigues.

LEANDRO ROSA, estado civil solteiro, profi ssão repositor, nascido em São Paulo - 
Capital (CN:LV-A-021,FLS.072-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia treze de abril 
de mil novecentos e oitenta (13/04/1980), residente e domiciliado Rua Franz Benda, 
82, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz 
Carlos Rosa e de Jenny Apparecida dos Santos. ELIZABETE DA ROCHA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-076,-
FLS.233-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de agosto de mil novecentos e 
oitenta e quatro (04/08/1984), residente e domiciliada Rua Franz Benda, 82, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José da Rocha Netto 
e de Maria dos Santos da Rocha.

JOSE CARLOS GOMES, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia três de fevereiro de mil novecentos e sessenta 
(03/02/1960), residente e domiciliado Rua Olívia Coelho Martins, 254, Jardim Maia, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Jose Gomes e de Maria de Lourdes Moraes 
Gomes. LUCIANA DA SILVA CABRAL, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em Marabá, Estado do Pará (CN:LV.A/051.FLS.232-VILA NOVA CACHOEIRI-
NHA/SP), Marabá, PA no dia dezoito de setembro de mil novecentos e setenta e sete 
(18/09/1977), residente e domiciliada Rua Guarapá, travessa São José, 45, casa B, 
Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Salomão Lima Cabral de Santa 
Cruz e de Maria Iraneuma da Silva Cabral.

MARCOS VINICIO LUCAS, estado civil solteiro, profi ssão operador de centro de usina-
gem, nascido em Subdistrito Saúde, nesta Capital, (CN:LV.A/132,FLS.178-SUBDISTRITO 
SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de junho de mil novecentos e noventa e 
dois (23/06/1992), residente e domiciliado Rua Forte de Coimbra, 57, Conjunto Residen-
cial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Washington Luiz Lucas e de 
Rosangela Aparecida Lé Lucas. TATIANE ANDRADE DE ALMEIDA, estado civil solteira, 
profi ssão analista de RH, nascida em São Caetano do Sul, neste Estado, (CN:LV.A/082,-
FLS.203V-SÃO CAETANO DO SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no dia vinte de março 
de mil novecentos e oitenta e nove (20/03/1989), residente e domiciliada Rua Forte de 
Coimbra, 57, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Vanderlei Pereira de Almeida e de Cosma Jose de Andrade de Almeida.

RAFAEL GONÇALVES GABRIEL, estado civil solteiro, profi ssão consultor de vendas, 
nascido em Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/56,FLS.224V-ERMELINO 
MATARAZZO-SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e 
oitenta e dois (16/11/1982), residente e domiciliado Rua João Pedro Luna, 53, bloco A, 
apartamento 34, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de David Gabriel e de Maria Aparecida Gonçalves Gabriel. CLAUDIA REGINA CAPETINE, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em neste Distrito, (CN:LV.A/64,FLS.
267V-ITAQUERA-SP), São Paulo, SP no dia quinze de novembro de mil novecentos e 
oitenta e dois (15/11/1982), residente e domiciliada Rua João Pedro Luna, 53, bloco A, 
apartamento 34, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Celso Luiz Capetine e de Cleide Vaz dos Santos Capetine.

FERNANDO MARTINEZ DE SEIXAS, estado civil solteiro, profi ssão coordenador de 
TI, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/040.FLS.034-BELEN-
ZINHO/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de junho de mil novecentos e oitenta e 
um (17/06/1981), residente e domiciliado Rua João Fernandes, 383, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Ribeiro de 
Seixas e de Mônica Martinez de Seixas. FERNANDA LIVON GONÇALVES, estado 
civil solteira, profi ssão ADM comercial, nascida em Subdistrito Pari, nesta Capital 
(CN:LV.A/044.FLS.321-PARI/SP), São Paulo, SP no dia dois de setembro de mil 
novecentos e noventa e dois (02/09/1992), residente e domiciliada Rua Ituberá, 190, 
Jardim Presidente Dutra, Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, fi lha de Aparecido 
Gonçalves e de Lizete Livon Gonçalves.

VANDERSON DA SILVA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão motorista aplicativo, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A-059,FLS.053-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (25/02/1988), 
residente e domiciliado Rua Folhas Caidas, 53, bloco C, apartamento 52, Conjunto Resi-
dencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Geraldo da Conceição 
e de Virginia Celia da Silva Conceição. NATALIA VITORIA SILVA SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-236,FLS.191-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia quatorze de novembro de mil novecentos e noventa e cinco 
(14/11/1995), residente e domiciliada Rua Malmequer-do-campo, 856, casa 02, Gleba 
do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Marcos Barbosa Santos e 
de Silvia Helena da Silva Santos.

EDSON AUGUSTO SANGUINETE, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido 
em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/12,FLS.172-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e oitenta (24/03/1980), residente 
e domiciliado Rua Maria de Aveiro, 62, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Libertino Gomes Sanguinete e de Penha Maria San-
guinete. DANIELLE LACERDA MARTINS, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, (CN:LV.A/077,FLS.179 SUBDISTRITO 
BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e 
oitenta e seis (22/07/1986), residente e domiciliada Rua Maria de Aveiro, 62, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Inacio Martins 
e de Maria Aparecida Alves Lacerda Martins.

GIRNALDO RAMON CINTRA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido 
em Jequié, Estado da Bahia (CN:LV-A-016,FLS.116 ORIENTE NOVO/BA), Jequié, BA 
no dia quatorze de maio de mil novecentos e oitenta e dois (14/05/1982), residente e 
domiciliado Rua Cintra, 470, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel Lisboa da Costa e de Maria Conceição Cintra. JACIVALDA 
GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em 
Ipirá, Estado da Bahia (CN:LV-A 18,FLS.130-IPIRÁ/BA), Ipirá, BA no dia dois de janeiro 
de mil novecentos e setenta e nove (02/01/1979), residente e domiciliada Rua Cintra, 
470, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Fernandes da Silva e de Valdice Gonçalves da Silva.

GIOVANNI SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão assistente administrativo, 
nascido em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/493,FLS.210-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia treze de agosto de mil novecentos e noventa e sete (13/08/1997), 
residente e domiciliado Rua Florínea, 72, casa 01, Cidade Ariston Estela Azevedo, 
Carapicuíba, neste Estado, Carapicuíba, SP, fi lho de Jose Dimas Alves de Oliveira e de 
Zilda Brito dos Santos. RAQUEL DOS SANTOS SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em neste Distrito, (CN:LV.A/264,FLS.283V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia dois de dezembro de mil novecentos e noventa e seis (02/12/1996), residente 
e domiciliada Avenida Ernesto Souza Cruz, 541, casa 01, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson Gonçalves de Souza e de Patricia 
da Silva Santos de Souza.

RICARDO D'ALOIA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/108.FLS.067 ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (22/12/1992), 
residente e domiciliado Rua Catarina Lopes, 167, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Edson Geraldo dos Santos e de Edmeia Aparecida D'Aloia dos Santos. 
CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Subdistrito Cerqueira Cesar, nesta Capital (CN:LV.A/363.FLS.148-CERQUEIRA CESAR/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e noventa e três 
(24/08/1993), residente e domiciliada Rua Padre Frei Jorge Walter Nunes, 32, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Gomes da Silva e de 
Vilani Rodrigues de Oliveira da Silva.

EMERSON XAVIER DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/49,FLS.253 MOOCA-SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (28/12/1987), residente 
e domiciliado Rua Dominiciano Ribeiro, 110, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Cardoso da Silva e de Regina Aparecida Xavier. JAQUELINE 
GOMES SERAFIM, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Subdistrito 
Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/82,FLS.270V TATUAPÉ-SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e um de outubro de mil novecentos e noventa e dois (21/10/1992), residente e domiciliada 
Avenida Francisco Tranchesi, 1013, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de João Alves Serafi m e de Simone Maria Gomes dos Santos Serafi m.

WAGNER ANDRÉ MONTEIRO, estado civil solteiro, profi ssão administrador, nascido em 
Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital, (CN:LV.A/076,FLS.143-VILA FORMOSA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e oitenta e seis (28/06/1986), 
residente e domiciliado Rua Gregório Batista, 193, Parque Boa Esperança, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Adamasio Monteiro e de Joseth dos Santos Monteiro. KARINA 
RODRIGUES CAVALCANTE, estado civil solteira, profi ssão dentista, nascida em neste 
Distrito, (CN:LV.A/093,FLS.148V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (21/12/1986), residente e domiciliada Rua 
Cariri Velho, 20, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Claudiomar 
Rodrigues Cavalcante e de Marli Facin Rodrigues Cavalcante.

HENRIQUE SANTOS MENDES, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/211.FLS.021 LIBERDADE/SP), São Paulo, SP 
no dia quinze de fevereiro de mil novecentos e noventa e três (15/02/1993), residente e 
domiciliado Rua Dominique Serres, 204, apartamento 51-B, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivonaldo Ferreira Mendes e de Cristiane 
Oliveira Santos. ADRIANNY NOGUEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão farma-
cêutica, nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/064.FLS.177V-MOÓCA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e noventa e três 
(27/02/1993), residente e domiciliada Rua Dominique Serres, 204, apartamento 51-B, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edilson 
Severino da Silva e de Adriana Ribeiro Nogueira da Silva.

CÍCERO ANTÔNIO SILVA DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
serviços gerais, nascido em Palmares, Estado de Pernambuco (CN:LV-A-002,FLS.089-
CATENDE/PE), Palmares, PE no dia trinta de setembro de mil novecentos e oitenta e 
três (30/09/1983), residente e domiciliado Rua Leopoldo Delisle, 59, F, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio de Araujo e de Maria 
de Fatima da Silva. VALQUIRIA SANTOS NEMEZIO, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em Poço, Município de Maceió, Estado de Alagoas, Maceió, AL no dia treze 
de maio de mil novecentos e oitenta e quatro (13/05/1984), residente e domiciliada Rua 
Leopoldo Delisle, 59, F, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Valdir de Melo Nemezio e de Elisabete Sabá Santos.

PAULO DE MELO SANTOS JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão técnico em infor-
mática, nascido em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/55,FLS.272-VILA 
MATILDE-SP), São Paulo, SP no dia treze de setembro de mil novecentos e noventa e 
dois (13/09/1992), residente e domiciliado Rua Norival Aparecido Costa, 78, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Paulo de Melo Santos e de Sonia de Oliveira Santos. LETÍCIA 
DA SILVA TORRES, estado civil solteira, profi ssão assistente de operações, nascida 
em Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul (CN:LV.A/102,FLS.436-2º OFICIO DE 
TRÊS LAGOAS-MS), Três Lagoas, MS no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e 
noventa e quatro (24/05/1994), residente e domiciliada Rua Manuel Rodrigues Santiago, 
91, blodo D, apartamento 41, Jardim Laura, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Givan 
Bezerra Torres e de Ana Lúcia Francisco da Silva Torres.

JOAQUIM DIAS CAVALCANTE, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Acopiara, Estado do Ceará (CN:LV.A/020.FLS.297V-MIRANTE DO PARANAPANEMA/
SP), Acopiara, CE no dia vinte de agosto de mil novecentos e sessenta e um (20/08/1961), 
residente e domiciliado Rua Tenente-Coronel Luiz Grant, 19, Parque Guarani, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Boaventura Moreira Dias e de Raimunda Dias Cavalcante. 
ITSUKO ROSA UEMURA, estado civil divorciada, profi ssão aposentada, nascida em 
Sorocaba, neste Estado, Sorocaba, SP no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos 
e cinquenta (28/10/1950), residente e domiciliada Rua Tenente-Coronel Luiz Grant, 19, 
Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Tacashi Uemura e de Fusaie Uemura.

RODRIGO AKIO ARAKI, estado civil solteiro, profi ssão analista, nascido em neste Distrito 
(CN:LV.A/104.FLS.036V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de março de mil nove-
centos e oitenta e oito (08/03/1988), residente e domiciliado Rua Palmeiras das Missões, 
308, Cidade Patriarca, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Akichiro Araki e de Regina 
Matsiko Sakai Araki. PAULA MARILLA SANTANA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de escritório, nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/113.FLS.152-
VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos 
e noventa (24/11/1990), residente e domiciliada Rua Andiratuba, 101, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Milton Santana e de Sandraluciana Aparecida Alves Carneiro Santana.

DAVID SILVA RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em Subdistrito 
Lapa, nesta Capital, (CN:LV.A/227,FLS.209V SUBDISTRITO LAPA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e nove de outubro de mil novecentos e noventa e três (29/10/1993), residente 
e domiciliado Avenida Roland Garros, 1629, Jardim Brasil, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lho de Anderson Carlos Rodrigues e de Cintia Silva Costa. CAMILA FERREIRA GOMES 
PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão analista de seguros, nascida em Guarulhos, 
neste Estado, (CN:LV.A/565,FLS.041-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, 
SP no dia dois de junho de mil novecentos e noventa e três (02/06/1993), residente e 
domiciliada Rua Batalha de Catalão, 449, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Walter Gomes Pereira e de Elisabete Ferreira Gomes Pereira.

RENATO MIRCKER PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Subdistrito Tucuruvi, nesta Capital (CN:LV.A/326.FLS.117-TUCURUVI/SP), São Paulo, 
SP no dia oito de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito (08/02/1998), residente e 
domiciliado Rua Jardel Filho, 374, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Pereira e de Lucineia Aparecida Mircker. CAMILA FEITOSA 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Moóca, nesta 
Capital (CN:LV.A/062.FLS.246 MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de setembro de 
mil novecentos e noventa e dois (30/09/1992), residente e domiciliada Rua Jardel Filho, 
374, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo 
de Oliveira e de Irene Nascimento Feitosa Oliveira.

DAVID DE ASSIS MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão despachante de cargas, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezenove de agosto de mil 
novecentos e oitenta e nove (19/08/1989), residente e domiciliado Rua Dona Amélia 
de Leuchtemberg, 186, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo 
Francisco Marques Filho e de Iraquiedina Assis Santos Marques. DANIELE ALVES FA-
GUNDES, estado civil solteira, profi ssão despachante de cargas, nascida em Guarulhos, 
neste Estado, Guarulhos, SP no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e noventa 
(22/05/1990), residente e domiciliada Rua Maranhão, 21, Nova Ponte Alta, 1º Subdistrito 
de Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, fi lha de Gedeon Fagundes Macedo e de 
Maria Alves Alkmim Fagundes. Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas 
Naturais do 1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado.

ORNÉLIO PIRES DESIDERIO, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte de janeiro de mil novecentos e cinquenta 
e nove (20/01/1959), residente e domiciliado Rua Onofre Jorge Velho, 106, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Desiderio e de Glória Maria Pires. MARIA 
CREUDA BRASIL, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cozinha, nascida em Icó, 
Estado do Ceará (CN:LV.A/023.FLS.139-ICÓ/CE), Icó, CE no dia dois de novembro de 
mil novecentos e sessenta e seis (02/11/1966), residente e domiciliada Rua Onofre Jorge 
Velho, 106, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Agostinho da 
Silva e de Maria de Sousa Brasil.

GINALDO LINO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido em 
Florínea, neste Estado, Florínea, SP no dia dezenove de agosto de mil novecentos e 
cinquenta e oito (19/08/1958), residente e domiciliado Rua Pedro Canal, 21, Vila Gil, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jesuino Lino da Silva e de Geny Maria da Silva. MARIA 
DE FATIMA CARVALHO, estado civil divorciada, profi ssão ajudante geral, nascida em 
Florínea, neste Estado, Florínea, SP no dia dez de janeiro de mil novecentos e sessenta 
(10/01/1960), residente e domiciliada Rua Pedro Canal, 21, Vila Gil, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Renato Carvalho e de Lidia Nogueira de Carvalho.

TELMO MARTINS SILVA, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido em São 
Vicente, neste Estado, São Vicente, SP no dia dezesseis de maio de mil novecentos e 
sessenta e nove (16/05/1969), residente e domiciliado Rua Armando Light Filho, 390, Sítio 
do Campo, Praia Grande, neste Estado, Praia Grande, SP, fi lho de Pedro Viana da Silva 
e de Terezinha Martins dos Santos. ADRIANA MARIA DE JESUS, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia onze de janeiro 
de mil novecentos e setenta e um (11/01/1971), residente e domiciliada Rua Confi ssão, 247, 
Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josefa Meire de Jesus. Cópia 
Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Praia Grande, neste Estado.

MARCIO IRENIO DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia três de abril de mil novecentos e setenta e 
oito (03/04/1978), residente e domiciliado Avenida Caititu, 697, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ezequiel Mateus do Nascimento e 
de Suzana Maria Pereira do Nascimento. ANDRÉIA BISPO DA SILVA SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/139.
FLS.195V-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia dezessete de 
maio de mil novecentos e setenta e sete (17/05/1977), residente e domiciliada Avenida 
Caititu, 697, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Eraldo Bispo dos Santos e de Maria Aparecida da Silva Bispo dos Santos.

DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/102.FLS.198 SUZANO/SP), Suzano, SP no dia 
cinco de abril de mil novecentos e noventa (05/04/1990), residente e domiciliado Rua 
Professor Hasegawa, 1561, apartamento 33-C, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Roberto Rodrigues Santos e de Jonira Almeida de Sousa. DAYANE SANTOS 
LIMA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Santo André, neste Estado 
(CN:LV.A/103.FLS.130-2º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP 
no dia trinta de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (30/01/1994), residente e 
domiciliada Rua Professor Hasegawa, 1561, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Paulo Santos Lima e de Risonete Santos Matos.

FRANCISCO DE ASSIS SANTANA, estado civil divorciado, profi ssão pizzaiolo, nascido em 
Natal, Estado do Rio Grande do Norte, Natal, RN no dia quatorze de março de mil novecentos 
e cinquenta e nove (14/03/1959), residente e domiciliado Rua Acaiacá, 206, casa 02, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiza Santana. IVANOSKA DE SOUSA, estado 
civil divorciada, profi ssão aposentada, nascida em Natal, Estado do Rio Grande do Norte, Natal, 
RN no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e cinquenta e nove (20/02/1959), residente e 
domiciliada Rua Cristais de Gelo, 28, C, 1º andar, Redinha, Natal, Estado do Rio Grande do 
Norte, Natal, RN, fi lha de Terezinha Souza. Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das 
Pessoas Naturais de Redinha - Natal, Estado do Rio Grande do Norte.

KAUAN DE ANDRADE GOMES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-722,FLS.221-1º SUBDISTRITO DE GUARU-
LHOS/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de março de mil novecentos e noventa e 
oito (17/03/1998), residente e domiciliado Rua Eternas Ondas, 11, Conjunto Habitacional 
Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cintia de Andrade Gomes. JULIANA 
MIRELLI DE SOUZA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-288,FLS.204-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito 
de julho de mil novecentos e noventa e sete (28/07/1997), residente e domiciliada Rua 
Eternas Ondas, 11, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Adailton da Silva e de Rosineide de Souza.

JEFFERSON BALDUINO DE ALMEIDA CARVALHO, estado civil divorciado, profi ssão mar-
ceneiro, nascido em neste Distrito, São Paulo, SP no dia primeiro de junho de mil novecentos e 
oitenta e um (01/06/1981), residente e domiciliado Rua Nigela, 264, casa 01, Parque Guarani, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos de Carvalho e de Vilma Maria de Almeida. 
SANDRA LEITE SANTOS SIMÕES, estado civil divorciada, profi ssão gerente, nascida em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro de março de mil novecentos e setenta e 
três (04/03/1973), residente e domiciliada Rua Nigela, 264, casa 01, Parque Guarani, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Idelfonso Santos Simões e de Maria Lucia Leite da Silva.

LÁZARO MOREIRA MAGALHÃES, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido 
em São José do Divino, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/018.FLS.092-SÃO JOSÉ DO 
DIVINO/MG), São José do Divino, MG no dia vinte de junho de mil novecentos e noventa e 
seis (20/06/1996), residente e domiciliado Rua Francisco Bollini, 96, bloco C, apartamento 
11, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto 
Cardoso Moreira e de Florinda Cardoso Magalhães. FLAVIA CRISTINE DOS SANTOS 
ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão técnico de enfermagem, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/196.FLS.143 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de janeiro de 
mil novecentos e noventa e quatro (17/01/1994), residente e domiciliada Rua Allegros 
e Surdinas, 60, bloco A, apartamento 24, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Raimundo de Araujo e de Cristina dos Santos Souza.

ALEX FERNANDES BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/106.FLS.174V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de maio de 
mil novecentos e oitenta e oito (09/05/1988), residente e domiciliado Rua Artur Cadore, 
138, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alzira Fernandes Batista. 
ANA PAULA DA SILVA QUEIROZ, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/125.FLS.282 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
cinco de abril de mil novecentos e noventa (25/04/1990), residente e domiciliada Rua 
Artur Cadore, 138, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Placidio da 
Silva Queiroz e de Ana Maria Alves Feitosa.
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