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BOLSAS
O Ibovespa: +1,93% Pontos: 
78.130,30 Máxima de +2,44% 
: 78.522 pontos Mínima de 
-0,22% : 76.482 pontos Volu-
me: 10,41 bilhões Variação em 
2018: 2,26% Variação no mês: 
7,38% Dow Jones: +0,22% Pon-
tos: 25.119,89 Nasdaq: +0,63% 
Pontos: 7.855,12 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,8440 Venda: R$ 3,8450 
Variação: -0,46% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,92 Venda: R$ 4,02 
Variação: -0,33% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,8665 Venda: R$ 
3,8671 Variação: +0,24% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,8100 
Venda: R$ 3,9900 Variação: 
-0,42% - Dólar Futuro (agosto) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,82% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.227,30 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -1,00% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 152,499 
Variação: -0,33%.

Cotação: R$ 3,8510 Variação: 
-0,4% - Euro (17h27) Compra: 
US$ 1,1662  Venda: US$ 1,1663  
Variação: -0,41% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,4830 Venda: R$ 
4,4850 Variação: -0,88% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,4630 Ven-
da: R$ 4,6600 Variação: -0,91%.

Futuro: +1,67% Pontos: 78.475 
Máxima (pontos): 78.890 Míni-
ma (pontos): 76.760. Global 40 
Cotação: 743,774 centavos de 
dólar Variação: +0,69%.

“Nenhum artista está 
adiante do seu tempo. 
Ele é o seu tempo;  
o que acontece é 
que os outros  estão 
atrasados no tempo”. 
Martha Graham (1894/1991)
Coreógrafa estadunidense

da Organização Pan-Ame-
ricana da Saúde (Opas) o 
certificado de eliminação 
da circulação do vírus do 
sarampo (ABr).

Relatório divulgado pela 
Organização Mundial 
da Saúde (OMS) em 

parceria com o Fundo das 
Nações Unidas para a Infân-
cia (Unicef) alerta para o 
aumento de casos de saram-
po no mundo. Os números 
mostram que, nos quatro 
primeiros meses deste ano, 
foram registrados 79.329 ca-
sos da doença, contra 72.047 
no mesmo período de 2017.

O pico da doença foi regis-
trado no mês de março, quan-
do foram identifi cados 25.493 
casos. A maior parte dos casos 
de sarampo registrados em 

 Casos de sarampo aumentam 
no mundo todo, alerta 
Organização Mundial da Saúde

2018 foram identifi cados em 
países como Uganda e Nigé-
ria, na África; Venezuela, nas 
Américas; Iêmen, Emirados 
Árabes Unidos, Síria, Sudão 
e Paquistão, no Mediterrâneo 
Oriental; Ucrânia, Sérvia, 
Rússia e Romênia, na Europa; 
Índia, Tailândia, Mianmar e In-
donésia, no Sudeste Asiático; e 
Filipinas e Malásia, no Sudeste 
Asiático.

De acordo com o Ministério 
da Saúde, o Brasil enfrenta pelo 
menos dois surtos de sarampo 
– em Roraima e no Amazonas. 
Até o dia 27 de junho, foram 
confirmados 265 casos de 

sarampo no Amazonas, sendo 
que 1.693 permanecem em 
investigação. Já Roraima con-
fi rmou 200 casos da doença, 
enquanto 179 continuam em 
investigação.

Ainda segundo a pasta, ca-
sos isolados e relacionados à 
importação foram identifi ca-
dos nos estados de São Paulo 
(1), Rio Grande do Sul (6); e 
Rondônia (1). Outros estados 
têm casos suspeitos, mas que 
ainda não foram confi rmados. 
Até o momento, o Rio de Ja-
neiro informou ofi cialmente 
18 casos suspeitos e dois casos 
confi rmados de sarampo. 

O pico da doença foi registrado no mês de março, quando foram identifi cados 25.493 casos.

A vacinação contra o sarampo é essencial para evitar novos casos.

“O Ministério da Saúde 
permanece acompanhando a 
situação e prestando o apoio 
necessário ao Estado. Cabe 
esclarecer que as medidas 

de bloqueio de vacinação, 
mesmo em casos suspeitos, 
foram realizadas em todos 
os estados”, diz o ministério.  
Em 2016, o Brasil recebeu 

São Paulo - Doze novas luas 
foram descobertas orbitando 
o planeta Júpiter, aumentan-
do para 79 o total que circula 
o gigante gasoso. É a maior 
quantidade de luas em volta 
de um planeta em todo o nos-
so Sistema Solar. Saturno, o 
segundo colocado, tem 61. O 
achado, anunciado na manhã 
de ontem (17), foi feito por 
astrônomos da Carnegie Insti-
tution for Science quando eles 
procuravam por objetos mais 
distantes no Sistema Solar, 
além de Plutão, que pudessem 
ser um planeta sólido.

“Calhou de Júpiter estar na 
área do céu onde estavam os 
nossos campos de pesquisa 
por objetos extremamente 
distantes e pudemos aciden-
talmente procurar por novas 
luas”, contou Scott Sheppard, 
líder da equipe, em comunicado 
distribuído à imprensa. Uma 

das novas luas também chamou 
a atenção por ter uma órbita que 
os pesquisadores chamaram de 
“excêntrica”, por desempenhar 
um movimento diferente de to-
das as outras luas já observadas 
ao redor do planeta. 

Mais distante e inclinada, 
leva cerca de 1 ano e meio 
para orbitar Júpiter e o faz 
na mesma direção da rotação 
do planeta, “atravessando” o 
caminho de um grupo de luas 
mais exteriores que têm órbita 
retrógrada - ou oposta da ro-
tação de Júpiter. “É também a 
menor lua conhecida de Júpiter, 
com menos de um quilômetro 
de diâmetro”, disse Sheppard. 

Nessa situação instável, co-
lisões frontais são muito mais 
prováveis de ocorrer. Nove das 
novas luas fazem parte desse 
grupo externo mais distante. 
Elas levam cerca de dois anos 
para orbitar Júpiter (AE).

O achado foi feito por astrônomos da Carnegie

Institution for Science.

São Paulo - No segundo mês 
consecutivo de cortes no qua-
dro de funcionários, a indústria 
paulista fechou 11,5 mil postos 
de trabalho em junho, segundo 
balanço divulgado ontem (17), 
pela Fiesp. Apesar do resulta-
do negativo do mês passado, 
o setor encerrou o primeiro 
semestre acumulando saldo 
positivo de 17 mil vagas, uma 
alta de 0,79%.

Desde 2011, o levantamento 
mostra fechamento de vagas em 
junho, mas dessa vez a queda foi 
pior, comentou, em nota, o pre-
sidente em exercício da Fiesp, 
José Ricardo Roriz Coelho. 
“Algumas variáveis políticas e 
econômicas estão infl uenciando 
fortemente alguns setores im-
portantes, como o alimentício, 
por exemplo, que sofreu uma 
forte perda de postos de traba-
lho”, afi rma Roriz, referindo-se 
ao fechamento de 2,9 mil vagas 
nas fábricas de produtos alimen-
tícios no mês passado. 

Também houve cortes ex-
pressivos nas indústrias de 
confecção de artigos do ves-
tuário e acessórios (2,4 mil) e 
de produtos de borracha e de 
material plástico (1,2 mil). Dos 
22 setores industriais monito-

Presidente em exercício da 

Fiesp, José Ricardo

Roriz Coelho.
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Farnborough - A Embraer 
anunciou ontem (17), vendas, 
opções e cartas de intenção de 
oito clientes para suas aerona-
ves. O potencial dos negócios é 
para 300 aviões - avaliados em 
US$ 15 bilhões - para serem en-
tregues nos próximos anos. Os 
anúncios foram feitos durante 
a Farnborough Air Show, uma 
das principais feiras de aviação 
do mundo, que ocorre na cidade 
de mesmo nome, a sudoeste de 
Londres.

A fabricante brasileira deta-
lhou que a companhia aérea 
Republic assinou contrato para 
100 aeronaves com opção para 
adquirir mais 100. A Mauritânia 
Airlines adquiriu dois E-175, 
avaliados em US$ 93,8 milhões. 
Já a Azul assinou uma carta de 
intenção para 21 aeronaves 
E195-E2, o maior avião da 
família mais moderna de jatos 

Os anúncios foram feitos durante a Farnborough Air Show.

Sem citar o nome de Donald 
Trump, o ex-presidente dos 
Estados Unidos Barack Obama 
classifi cou o cenário político 
atual como cheio de “medo e 
rancor”, que “avançam a um 
ritmo que era inimaginável al-
guns anos atrás”. A declaração 
foi dada durante o discurso de 
Obama a jovens na comemora-
ção dos 100 anos de nascimento 
do líder anti-apartheid Nelson 
Mandela, em Johanesburgo, na 
África do Sul.

Obama também atacou o que 
chamou de política de “valen-
tão”, afi rmando que aqueles 
que chegam ao poder tentam 
“minar as instituições que dão 
sentido à democracia”. Ele 
ainda destacou a “perda do 
sentido de vergonha entre os 
líderes políticos que são pegos 
mentindo e, em resposta, ape-
nas mentem novamente”. O ex-
-presidente disse, no entanto, 
que não está sendo alarmista.    
“Estou simplesmente obser-
vando os fatos”. 

A viagem é a primeira do 
ex-presidente à África desde 
que ele deixou a Casa Branca. 

Obama atacou o que chamou 

de política de “valentão”.

Rio  - O pré-candidato à presi-
dência da República pelo MDB, 
Henrique Meirelles, minimizou 
o fi m da executiva estadual 
do partido em Minas Gerais, 
a poucos meses das eleições 
Para ele, a vitória na conven-
ção do MDB já está garantida. 
“A margem que nós temos na 
convenção é muito ampla, e não 
será uma diferença de poucos 
votos que vai ser decisiva”, 
disse a jornalistas um pouco 
antes de fazer uma palestra 
para empresários associados 
ao Lide no Copacabana Palace, 
na zona sul do Rio.

Segundo ele, a vitória já 
está garantida. “Já temos 
mais de 450 votos assegura-
dos na convenção”, explicou. 
Negou que haja divergência 
em relação à sua candidatura 
dentro do partido, afi rmando 
que haver alguma diversidade 
é até positivo, já que o MDB é 
um partido amplo e nacional 
e “a divergência só qualifi ca o 
debate”, afi rmou, dizendo que 
vencerá com grande margem 
a convenção do partido e tam-
bém sairá vitorioso na eleição 
presidencial.

Ele destacou o crescimento 
das intenções de votos no seu 
nome, e avaliou que a melhora 
perante da opinião pública está 
vindo antes do esperado. Para 
ele, será apenas uma questão 
de tempo para que os eleitores 
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Pré-candidato à presidência 

pelo MDB, Henrique Meirelles.
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Habilitação para 
voto em trânsito

Os eleitores que estarão fora 
do domicílio eleitoral em outu-
bro podem se cadastrar para 
votar em trânsito até o dia 23 
de agosto. O voto em trânsito 
pode ocorrer no primeiro, no 
segundo ou nos dois turnos, 
nas capitais e nos municípios 
com mais de 100 mil eleitores. 
Os eleitores que estiverem fora 
da unidade da federação de seu 
domicílio eleitoral só podem 
votar para presidente. 

Em 2014, além das capitais, 
foi possível votar em trânsito 
também nas cidades com mais 
de 200 mil eleitores. Foram 
criadas 216 seções para voto 
em trânsito, em 91 municípios. 
Para se habilitar, o eleitor deve 
comparecer em um cartório 
eleitoral, apresentar um docu-
mento ofi cial com foto e indicar 
o local em que pretende votar. 
Só podem votar em trânsito as 
pessoas em situação regular no 
cadastro eleitoral (ABr). 

Winnetou Almeida/Arquivo AC

Portabilidade numérica 
O número de transferências 

de números entre operadoras de 
telefonia fi xa e móvel, a chamada 
portabilidade numérica, alcançou a 
marca de 3,13 milhões no primeiro 
semestre. Os números, divulgados 
pela ABR Telecom, referem-se às 
transferências sem alteração do 
número de identifi cação do usuário. 
Desse total, 711,78 mil dizem respeito 
a trocas de operadoras de telefonia 
por solicitação de usuários de serviço 
fi xo e 2,42 milhões, 77%, para os do 
serviço móvel.

Embraer anuncia acordo para venda de 
300 aeronaves, no valor de US$ 15 bilhões

da Embraer, com cabine para 
até 146 viajantes.

A Aérea Watanya Airways, 
do Kuwait, será o cliente-
-lançador dessa nova família 
de aeronaves (E2) no Oriente 
Médio, com a assinatura para 
10 aviões E195-E2 com mais 
10 direitos de compra do 
mesmo modelo. Já Hervetic 
Airways, da Suíça, assinou 
uma carta de intenção para 
12 aeronaves E190-E2, com 

capacidade para até 114 pes-
soas, com direitos de compras 
para mais 12, que podem ser 
convertidos para E195-E2, um 
modelo maior. 

Além dessas vendas que 
foram formalizadas durante a 
Farnborough Air Show, a Uni-
ted anunciou na segunda-feira 
(16), a compra de 25 aeronaves 
E175, que foi celebrada ofi cial-
mente ontem, totalizando os 
300 pedidos potenciais (AE).

Obama: ‘medo e rancor’ 
dominam cenário político

Na última segunda-feira (16), 
Obama visitou a casa em que 
seu pai vivera na cidade que-
niana de Kogelo. O líder norte-
-americano se encontrou com 
o presidente do Quênia, Uhuru 
Kenyatta, e o elogiou pelos 
esforços para manter a paz no 
país após casos de violência 
registrados durante as eleições 
de 2017 (ANSA).

Astrônomos encontram 12 
novas luas ao redor de Júpiter

Indústria paulista fechou 11,5 
mil vagas de trabalho em junho

rados pela pesquisa da Fiesp, 
16 fecharam vagas em junho. 
Apenas quatro contrataram 
mais do que demitiram, sendo 
a maior abertura de vagas regis-
trada na indústria de bebidas.

Segundo Roriz, a indústria 
precisa aproveitar o câmbio mais 
competitivo para exportar. “É 
importante saber que a situação 
é difícil e que a recuperação vai 
demorar. Com essa grande parali-
sação de maio e junho, decorrente 
da greve dos caminhoneiros, é 
preciso buscar alternativas para 
que as empresas possam operar 
com rentabilidade e voltar a gerar 
emprego” (AE).

Henrique Meirelles vê PIB de 3% 
em 2019, caso vença eleição

conheçam a sua história profi s-
sional e garantam a vitória nas 
urnas. “Eu não tenho nenhum 
tipo de acusação de processo, 
minha carreira é transparen-
te. Retiramos o País da maior 
recessão da história”, disse o 
ex-ministro da Fazenda. 

Ele informou que já está 
conversando com outros parti-
dos para formar alianças, mas 
não revelou quem seriam os 
primeiros a serem anunciados, 
e negou que o desempenho 
da economia neste ano possa 
prejudicar a sua candidatura. 
“A economia não cresce porque 
existe incerteza com alguns 
candidatos, mas vamos ganhar 
e o Brasil vai decolar, e vamos 
ter crescimento acima de 3% 
em 2019”, concluiu (AE).
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Como a gestão de dados 
impulsionará a

economia no futuro

É comum ouvir que 

dados são o novo 

petróleo do mundo. É 

exatamente isso. Na 

antiga Babilônia, na 

atual região do Iraque, 

ele brotava do solo e 

ninguém sabia o que 

fazer com aquilo

Foi no final do século 
IXX, quando se iniciou 
o processo de refi no, 

que o querosene e a gasolina 
começaram a substituir o óleo 
de baleia, na iluminação, e o 
carvão na combustão de moto-
res para, como fazem até hoje, 
fazer o mundo girar. Como 
na Babilônia antiga, dados 
brotam, só que não apenas do 
solo. Segundo levantamento 
da consultoria EMC,o volume 
mundial de dados deve atingir 
40.000 Exabytes, ou 40 trilhões 
de Gigabytes em 2020. 

Hoje, a cada dia, é gerado um 
volume superior ao que a hu-
manidade produziu do seu iní-
cio até 2003. Como o petróleo, 
dados podem não servir para 
nada ou, se transformados em 
poderosas decisões, fazerem 
o mundo girar. Os dados que 
mais se proliferam hoje têm as 
mais diversas origens e forma-
tos. As fontes mais ricas estão 
abertas na internet. Surgem 
de forma desestruturada. A 
colheita dessas informações se 
dá por meio de uma tecnologia 
nova, o Big Data. É algo sobre 
o qual poucos entendem. 

São matéria-prima que, 
trabalhadas, podem revelar 
preferências e valores de 
determinados grupos, de 
quaisquer lugares do planeta, a 
forma como consomem, como 
se comportam, quanto gastam 
e no que, de produtos e servi-
ços à forma como gostariam de 
serem abordados. Por ser uma 
tecnologia nova, poucos sabem 
do que se trata. Todos ouviram 
falar em Big Data, mas quase 
ninguém sabe o que realmente 
é. Por conta disso, é comum 
empresas adotarem soluções 
legadas achando que estão 
utilizando o Big Data. 

Por exemplo, a análise dos 
dados coletados em sistemas 
internos e armazenados em 
banco de dados em uma cor-
poração ou em um determi-
nado ambiente limitado e em 
formatos de tabelas é a versão 
anterior da tecnologia. É o 
Data Mining. Muito útil, mas, 
da mesma forma que sua fonte 
de dados e sua capacidade 
analítica, também é limitada 
a visão parcial de mundo 
capturada internamente nas 
organizações. Enfi m, não se 
pode achar que Data Mining 
e Big Data são a mesma coisa, 
pois não são.

O Data Mining – mineração 
de dados – combina duas áreas 
da ciência da computação: a 
de banco de dados com a área 
da inteligência artifi cial. Esta 
tecnologia demanda dados 
estruturados e hoje, os dados 
crescem exponencialmente 
no mundo de forma não-
-estruturada. As empresas 
descobrem rapidamente seus 

limites, ao conseguirem ana-
lisar apenas o que têm dentro 
de casa, onde estão apenas 
parte de seus consumidores, 
e ainda sobre aqueles que já 
conhecem, apenas os conhe-
cem parcialmente.

Há um universo de dados 
surgindo em tempo real, em 
todos os lugares e nos mais 
diversos formatos. É aí que 
entra o Big Data. Basicamen-
te, a tecnologia consiste no 
uso de dezenas de milhares 
de robôs que buscam infor-
mações abertas na internet, 
possibilitando a identifi cação 
de milhões de variáveis, que 
apontam tendências, hábitos e 
preferências. Por meio do uso 
de inteligência artifi cial, pode 
ser usado para prever o futuro 
de uma forma mais precisa e 
melhorar a tomada de decisão 
dentro das organizações.

Seguradoras valem-se dessa 
solução. Até pouco tempo 
atrás, ao vender uma apólice, 
sabiam apenas se o indivíduo 
era bom pagador – informação 
dada pelos bureaux de crédito 
– onde morava, trabalhava e 
seu histórico de sinistros regis-
trados em bases compartilha-
das pelo setor. Já o problema 
de roubo e furto, que toma, em 
média, 30% da margem das se-
guradoras na América Latina, 
não conseguia ser mensurado 
de forma precisa apenas com 
bases nestas informações. 

Com o Big Data, o cruzamen-
to de informações permite, em 
minutos, precifi car o risco, 
com uma performance cinco 
vezes superior às dos meios 
tradicionais. A tecnologia 
também serve para inserir mi-
lhões de pessoas no consumo. 
Mais da metade da população 
economicamente ativa do país 
está negativada nos bureaux 
de crédito e, como essa era 
a fonte única de informações 
que norteava a concessão, 
esse público fi cava impedido 
de obter um fi nanciamento ou 
um empréstimo. 

O Big Data dá acesso a ou-
tras informações sobre essas 
pessoas, para que se conheça 
seus hábitos, a fi m de saber 
se elas poderão honrar novos 
compromissos. Isso insere 
novos consumidores no mer-
cado, amplia as vendas e gera 
empregos. Varejistas também 
podem, com base no perfi l de 
consumo na loja, identifi car 
quais clientes estariam pro-
pensos a aceitar uma oferta 
de um produto fi nanceiro (por 
exemplo, um cartão de crédito 
da loja).

Este é um ponto que eviden-
cia os benefícios da tecnologia 
para a sociedade. Sem crédito, 
o PIB se limitaria a massa sa-
larial mais a massa de vendas 
à vista. Há países em que o 
crédito supera 150% do PIB. 
Ou seja, além da riqueza gerada 
no ano presente, tem-se um 
ano e meio de riqueza futura 
no trazida ao presente. 

É o que viabiliza, por exem-
plo, a indústria imobiliária, 
já que os valores fi nanciados 
podem representar vários anos 
da renda do comprador.

 
(*) - É CEO da Neurotech.

Domingos Monteiro (*)
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De janeiro a maio, foram 
pagas 148.164 indenizações 
por acidente de trânsito no 
Brasil. Desse total, 111.123 
das vítimas foram homens, 
conforme levantamento da 
Seguradora Líder, responsável 
pela administração do Seguro 
de Danos Pessoais Causados 
por Veículos Automotores de 
Via Terrestre (DPVAT). De 
acordo com os números do 
Seguro DPVAT, 75% das inde-
nizações pagas por acidentes 
de trânsito vão para vítimas do 
sexo masculino.

No ano passado, foram cerca 
de 384 mil indenizações pagas 
pelo DPVAT, das quais a maior 
parte foi para homens na 
faixa etária de 18 a 34 anos. 
Em 2017, 42% das indeniza-
ções foram para motoristas 
homens, contra 7% para 
mulheres. Menos de 25% das 
indenizações vão para mulhe-
res. Para Fróes, o dado mostra 
que elas são mais cuidadosas 
ao volante. “Embora tenham 

A maior parte dos acidentes com morte ou que causam 

invalidez ocorre com motocicletas.

A princesa Mako do Japão, 
neta mais velha do imperador 
Akihito, embarcou ontem (17) 
para o Brasil, onde fi cará duas 
semanas, para participar de 
eventos comemorativos do 
110º aniversário da chegada dos 
primeiros imigrantes japoneses 
ao país. A princesa, de 26 anos, 
deixou o Aeroporto Internacio-
nal de Tóquio e a previsão é que 
ela desembarque hoje no Rio de 
Janeiro, em sua quarta viagem ao 
exterior, a primeira para o Brasil.

Mako percorrerá 14 cidades 
em cinco estados, onde partici-
pará de vários atos e se reunirá 
com descendentes dos japone-
ses no país, antes de retornar 
ao Japão, no dia 31. A princesa 
deve fazer uma visita de cortesia 
ao presidente Temer, além de 
conhecer a estátua do Cristo Re-
dentor, antes de seguir amanhã 
para o Paraná. Na sexta (20), a 
princesa Mako fará um discurso 
na cidade de Maringá e no dia 
seguinte, participará como mes-
tre de cerimônias em um evento 

Uma animação em vídeo pu-
blicada pelo jornal “The New 
York Times” provocou a ira de 
internautas ontem (17), ao usar 
a homossexualidade como iro-
nia para ridicularizar a relação 
política entre o presidente dos 
Estados Unidos, Donald Trump, 
e o líder russo, Vladimir Putin. 

No vídeo, publicado na web, 
Trump aparece recebendo Pu-
tin em casa para um encontro 
amoroso. O russo foi desenhado 
com o torso musculoso e sem 

camisa. Os dois, então, pas-
seiam juntos em um unicórnio 
colorido e se beijam. 

A animação leva o nome de 
“Trump e Putin: Uma História 
de Amor” e foi produzida pela 
equipe editorialista do NYT, o 
“New York Times Opinion”. No 
Twitter, internautas se revolta-
ram contra o vídeo, alegando 
se tratar de conteúdo homofó-
bico. Alguns leitores do jornal 
também exigiram a remoção da 
animação (ANSA).

Jornal fez um cartoon no qual os líderes aparecem se beijando.

Liverpool faz oferta 
à Roma por Alisson

O Liverpool fez uma oferta 
de 70 milhões de euros à Roma 
para poder contar com o goleiro 
Alisson na próxima tempo-
rada, informou ontem (17) a 
imprensa britânica. Mas, de 
acordo com os jornais ingleses, 
o Liverpool ainda não chegou à 
quantia pedida pela Roma para 
poder liberar o jogador, a qual 
seria de de 75 milhões de euros. 

Com os goleiros Simon Mig-
nolet e Loris Karius em baixa, 
Alisson foi o escolhido pelo 
técnico alemão Jurgen Klopp 
para ser o titular do Liverpool na 
próxima temporada. O brasilei-
ro foi um dos grandes destaques 
da Roma e do Campeonato 
Italiano. O Liverpool disputa a 
contratação de Alisson com o 
Chelsea, que também está inte-
ressado no brasileiro, visto que 
o belga Thibaut Courtois está 
sendo monitorado pelo Real 
Madrid e deu indícios de que 
não permanecerá nos “Blues”.

Revelado pelo Internacional, 
Alisson está no futebol italiano 
desde 2016 e assumiu a titula-
ridade da Roma após o polonês 
Wojciech Szczesny ter sido ven-
dido para a Juventus (ANSA).

Esses tipos de cânceres têm 
como principais fatores 
de risco o tabagismo, o 

consumo de álcool e as infecções 
por HPV, sendo o terceiro mais 
incidente entre os homens brasi-
leiros e é, cada vez mais frequen-
te, o diagnóstico da doença em 
indivíduos abaixo dos 45 anos.

“O tabagismo está relaciona-
do a 97% dos diagnósticos de 
câncer de laringe. Já o álcool, 
associado ao fumo, aumenta o 
risco em 10 vezes para câncer 
nessa região. Em relação à in-
fecção pelo HPV, ela contribui 
com o aumento na incidência 
da doença em jovens nos 
últimos anos em virtude da 
falta de vacinação, bem como 
do uso de preservativos na 
prática do sexo oral. Trata-se 
de uma tendência mundial, 
que também já é identifi cada 
no Brasil”, alerta o presidente 
da Associação Brasileira de 
Otorrinolaringologia e Cirurgia 
Cérvico Facial (ABORL-CCF), 
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Prevenção ao câncer de 
cabeça e pescoço

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o Brasil registra, a cada ano, cerca de 43 mil novos 
casos de tumores malignos de cabeça e pescoço, que atingem boca, língua, palato mole e duro, 
gengivas, bochechas, amígdalas, faringe, laringe, esôfago cervical, tireoide e seios paranasais
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“O tabagismo está relacionado a 97% dos diagnósticos de câncer 

de laringe. Já o álcool, associado ao fumo, aumenta o risco em 

10 vezes para câncer nessa região”.

terapêutica escolhida, seja ela 
cirurgia, radio e/ou quimiote-
rapia. A doença causa seque-
las psicológicas e funcionais 
irreversíveis, que prejudicam a 
qualidade de vida do paciente.

Segundo o presidente da 
Associação, os tumores de 
cabeça e pescoço podem ser 
assintomáticos no princípio 
da doença. “Com o seu de-
senvolvimento, alguns sinais 
e sintomas podem aparecer, 
como manchas brancas na 
boca, dor local, lesões com 
sangramento ou cicatrização 
demorada, nódulos no pescoço, 
mudança na voz e rouquidão, 
e difi culdade para engolir. Por 
isso, a conscientização sobre 
esse tipo de doença e a busca 
por um diagnóstico rápido é 
fundamental na melhora do 
prognóstico dos pacientes, 
resultando em uma ação mais 
efi ciente e menos agressiva ao 
organismo”, fi naliza o otorrino-
laringologista (ABORL-CCF).

Dr. Márcio Abrahão.
De acordo com o médico, são 

registradas aproximadamente 
10 mil mortes por ano no país 
somente para os cânceres de 
laringe e cavidade oral. Os so-

breviventes enfrentam perdas 
signifi cativas na qualidade de 
vida durante e após o trata-
mento. Na maioria dos casos, o 
tratamento compromete a fala, 
independente da modalidade 

Homens recebem 75% das 
indenizações do DPVAT

34% da representatividade nas 
habilitações, nos acidentes elas 
representam muito menos”. 

A maior parte dos acidentes 
com morte ou que causam inva-
lidez ocorre com motocicletas. 
Conforme os dados, 80% das 
indenizações por morte em 
acidentes com motos e 79% 
por invalidez permanente foram 
para homens, no ano passado. 
“Esses homens estão incorrendo 

em uma invalidez permanente, 
que vai incapacitar muitas 
vezes para o trabalho que a 
pessoa exercia ou para outras 
atividades”, disse o superin-
tendente de Operações da Se-
guradora Líder, Arthur Fróes, 
ao destacar a necessidade de 
campanhas de conscientização 
voltadas para os homens e in-
vestimentos em sinalização de 
trânsito e fi scalização (ABr).

NYT é acusado de 
homofobia por vídeo 
sobre Trump e Putin

Princesa Mako viaja 
ao Brasil para eventos 

com imigrantes

comemorativo em São Paulo, 
que abriga a maior comunidade 
japonesa do país.

Em sua viagem, ela deve-
rá visitar outros lugares com 
grande presença de brasileiros 
descendentes de japoneses 
como Manaus e Tomé-Açu. O 
Brasil é o país que abriga a maior 
comunidade japonesa do mundo 
fora do Japão, com cerca de 1,9 
milhão de pessoas. A última visita 
feita por um membro da família 
real japonesa ao Brasil foi a do 
príncipe herdeiro Naruhito, que 
em março participou do Fórum 
Mundial da Água, em Brasília 
(Agência EFE).

Em meio à baixa cobertura vacinal 
e pelo menos dois surtos de sarampo 
no país, o governo federal reforça 
ações de comunicação para combater 
as chamadas fake news relacionadas 
à imunização. A estratégia do Minis-
tério da Saúde, e outros órgãos visa 
a minimizar os prejuízos causados à 
população pelo compartilhamento 
de informações equivocadas sobre 
efeitos das vacinas.

Por meio de nota, a pasta informou 
que conta com uma equipe de moni-
toramento responsável por analisar as 
principais notícias de saúde no meio 
digital, tanto em portais de notícias 

quanto nas redes sociais. Em 2017, 
foram recebidos mais de 2,2 mil 
alertas. Este ano, até o momento, 
foram mais de mil. 

De acordo com o ministério, 
uma publicação esclarecendo que 
não existe o subtipo H2N3 do vírus 
infl uenza no Brasil – boato que cir-
culou nas redes sociais e grupos de 
aplicativos de mensagens no início do 
mês de abril – registrou 22.030 com-
partilhamentos, 1.580 comentários, 
11.890 reações (curtidas e afi ns) e 
alcançou 2,2 milhões de pessoas, na 
página ofi cial da pasta no Facebook 
(ABr).

Combate às fake news sobre vacinas
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A - Negócios Inovadores
O prazo para participar da etapa de aceleração do Programa Valorização 
de Iniciativas Tecnológicas (Vai Tec) termina no próximo dia 29. Os do-
nos dos negócios inovadores criados nas periferias podem se inscrever 
pelo site (www.vaitec.com.br). Os 24 escolhidos receberão R$ 32 mil, 
além de capacitações, mentorias com especialistas e acesso a rede de 
contatos. Objetiva ajudar jovens com mais de 18 anos que identifi caram 
uma oportunidade, iniciaram o desenvolvimento do produto ou serviço, 
mas enfrentam difi culdades para empreender porque precisam trabalhar 
e gerar renda de forma imediata. 

B - Exercício para Cardiopatas
Já estão abertas as inscrições para o curso de aperfeiçoamento “Exer-
cício físico aplicado a cardiopatas: da teoria à prática“, que acontece 
no 2º semestre de 2018. Voltado para profi ssionais de saúde, incluindo 
professores de educação física, o curso será ministrado por especialistas 
médicos e educadores físicos do InCor (Instituto do Coração do Hos-
pital das Clínicas da FMUSP). Inscrições disponíveis no link: (https://
eephcfmusp.org.br/portal/online/produto/exercicio-fi sico-aplicado-a-
-cardiopatas-da-teoria-a-pratica/).

C - Novos Exportadores
A SP Negócios – agência de promoção de investimentos e exportações 
de São Paulo -- abriu inscrições para o Seminário “Precifi cação para a 
Exportação”, que vai ocorrer no dia 1º de agosto, quarta-feira, na Biblioteca 
Municipal Alceu Amoroso Lima, no bairro de Pinheiros. As inscrições 
são gratuitas para um total de 130 vagas a empresas interessadas em 
iniciar ou ampliar exportações. O seminário faz parte do programa São 
Paulo Exporta, para capacitar e informar principalmente pequenas e 
médias empresas paulistanas das áreas de serviços e industriais sobre 
as possibilidades de acesso ao mercado externo. Inscrições: (https://
goo.gl/forms/vLVn4lgLZy6j2Ihd2).

D - Lei de Migração 
Nesta sexta-feira (20), acontece o seminário “Nova Lei de Migração: 
Uma Janela de Oportunidades”, a partir das 8h30, na FIESP. O evento, 

gratuito e aberto ao público, reune especialistas da área de migração, 
além de autoridades do setor, em um debate sobre as mudanças impos-
tas pelo novo estatuto. Também serão temas do encontro, a legislação 
trabalhista na contratação de imigrantes e o perfi l dos venezuelanos que 
chegam ao Brasil. A ocasião é de grande importância para os empresá-
rios e responsáveis pelas áreas de RH das empresas, além daqueles que 
querem entender melhor a nova Lei de Migração. Inscrições por meio 
do link (https://bit.ly/2zqNdSl). 

E - Panifi cação e Confeitaria
Entre os próximos dias 24 e 27, no Expo Center Norte, acontece a 
Fipan - Feira Internacional de Panifi cação, Confeitaria e Varejo In-
dependente de Alimentos. O evento apresenta as novidades do setor 
com expositores brasileiros e estrangeiros e, em especial, com eventos 
como a Arena do Confeiteiro, com os melhores confeiteiros do Brasil; 
a Arena do Pão, com a seletiva brasileira do Mondial du Pain, realizado 
e organizado pela Puratos; a Fipan Pizza; e a Estação Café. Em todos 
eles, os visitantes terão aulas, assistirão performances e descobrirão as 
novidades e tendências da panifi cação, confeitaria e food service. Mais 
informações em: (www.fi pan.com.br).

F - Cristiano Ronaldo
A Fundação Gol de Letra recebeu duas malas autografadas pelo craque 
português Cristiano Ronaldo. A doação foi feita pela American Tourister, 
marca do grupo do Samsonite, da qual Ronaldo é embaixador mundial. 
A ideia é realizar um leilão online para arrecadar recursos para a insti-
tuição. As malas, exclusivas no Brasil, terão lances iniciais a partir de 
R$ 3.000 (tamanho P) e R$ 4.000 (tamanho M). Os lances podem ser 
realizados pelo site (www.idoloseternos.com.br) até amanhã (19). Os 
recursos serão totalmente revertidos aos projetos que benefi ciam mais de 
4.600 crianças, adolescentes e jovens em São Paulo e no Rio de Janeiro.

G - Contabilidade no Setor Público
Nesta sexta-feira (20), a Academia Paulista de Contabilidade e o CRCSP 
promovem a terceira edição do Encontro com os Acadêmicos, às 15h,  
levantando a temática “Novas Normas Aplicadas a Contabilidade no Setor 
Público”. As palestras são gratuitas e possuem pontuação no Programa 

de Educação Profi ssional Continuada. O evento reune profi ssionais para 
debater questões pertinentes á Contabilidade. Desta vez a atividade 
tem como objetivo apresentar a Convergência Internacional ‘IPSAS’, 
explicando quais as vantagens e desvantagens de convergir; explanar as 
Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor Público; Normas 
em audiência Pública - Entidades obrigadas a utilização das normas; e 
a Nova Lei de Finanças Públicas. Inscrições e mais informações: (www.
crcsp.org.br).

H - Invasão de Sistemas
O Hackafl ag, maior campeonato de invasão de sistemas da América 
Latina, realiza a etapa classifi catória neste sábado (21), das 12h às 
22h, no Developer Hub, na Rua Oscar Freire, 2379. A competição será 
individual e não tem limite de idade, os participantes devem levar a sua 
própria máquina e ferramentas necessárias para competir e pôr em jogo 
todo seu conhecimento e as mais diversas habilidades de hacker em 
provas que exploram as principais áreas da segurança da informação, 
tudo feito em um ambiente digital simulado. São esperados mais de 
200 participantes entre hackers, estudantes, profi ssionais e empresas 
de segurança da informação e T.I. Inscrição gratuíta e mais informações 
em: (https://bit.ly/2yV5XsT). 

I - Boi Gordo 
Os 32 mil credores do processo falimentar da Fazendas Reunidas Boi 
Gordo S/A, que constam no Quadro Geral de Credores, podem encaminhar 
seus CPFs para o administrador judicial, Gustavo Sauer, até segunda-feira 
(23). A formalização  faz parte da fase preparatória de credenciamento 
que permitirá o recebimento de cerca de 10% dos investimentos em 
valores atualizados. O pré-cadastramento servirá de base de dados para 
a montagem do site que permitirá o auto cadastramento dos credores ou 
de seus advogados. A fase pré-sistema irá alimentar e trazer segurança 
ao próximo passo, que será assegurar a funcionalidade do site para 
o auto cadastramento. Endereços para o envio do CPF: (http://www.
massafalidafrbg.com.br/2018/06/26/624/). 

J - Professor Titular 
Estão abertas as inscrições para dois concursos que oferecem vagas de 
Professor Titular no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação 
(ICMC) da USP, em São Carlos. O salário é de R$ 16.100,43. Uma das 
vagas é no Departamento de Matemática Aplicada e Estatística e outra 
duas no Departamento de Sistemas de Computação. As inscrições devem 
ser realizadas exclusivamente via internet até o dia 8 de janeiro de 2019 
por meio deste link: (uspdigital.usp.br/gr/admissao). Para obter mais 
detalhes sobre prazos, provas e documentações, acesse os editais nos 
links: (icmc.usp.br/e/a1422), área de matemática aplicada e estatística, 
e (icmc.usp.br/e/822d1), área de sistemas de computação.

A - Negócios Inovadores
O prazo para participar da etapa de aceleração do Programa Valorização 

gratuito e aberto ao público, reune especialistas da área de migração, 
além de autoridades do setor, em um debate sobre as mudanças impos-
tas pelo novo estatuto Também serão temas do encontro a legislação

Muitas pessoas 

questionam sobre 

o impacto que os 

Millennials têm tido no 

mundo profi ssional

Muitos dizem que se 
trata de “uma geração 
inquieta”, com pouco 

tempo de permanência nos 
empregos (job jumpers) e 
cujo comportamento é difícil 
de entender. Com base no que 
temos visto se desenrolar no 
mercado, ousamos oferecer 
uma visão diferente: achamos 
que é muito mais uma geração 
que prioriza o propósito acima 
do sucesso. 

Uma geração que pensa em 
impacto (e não em plano de 
carreira) para nortear suas 
escolhas profi ssionais. Na pla-
taforma da Revelo, inclusive, 
vemos que mesmo diante de 
ofertas fi nanceiramente mais 
atraentes, 61% dos millennials 
preferem propostas de empre-
sas com maior impacto, com 
missão mais inspiradora, e com 
tração mais relevante.

Um caso bastante ilustrativo 
disso foi o caso em que uma 
empresa do ramo de jogos e 
uma grande empresa famosa 
pela sua dedicação a questões 
de sustentabilidade ambiental 
fi zeram ofertas a um desenvol-
vedor mobile. A empresa de 
jogos ofereceu um salário de 

R$7.200 mensais, enquanto 
a empresa com reputação de 
sustentabilidade ofereceu ape-
nas R$5.400 mensais e acabou 
conquistando a preferência do 
jovem desenvolvedor. 

Esse confl ito não acontecia 
com tanta frequência nas 
gerações anteriores, e tem 
vantagens e desvantagens. 
Se, por um lado, temos um 
fl uxo de talentos optando por 
trabalhar em empresas com 
missões de maior impacto (o 
que potencializa os resultados 
dessas empresas), por outro 
temos jovens profissionais 
que, na busca pela satisfação 
imediata, podem subestimar 
a importância de se construir 
confi ança e tração com uma 

mesma equipe. 
Afi nal, não é mudando de 

empresa a cada poucos meses 
que se constrói impacto a longo 
prazo. Em termos práticos, 
vemos que o tempo médio de 
funcionários mais jovens tende 
a ser até 50% menor do que o 
tempo médio de profi ssionais 
mais experientes. Vemos que a 
principal reclamação dos ges-
tores de tecnologia e negócios 
com quem trabalhamos é que 
jovens profi ssionais de alto 
potencial trocam de emprego 
mais facilmente. 

Há às vezes uma percepção 
(alimentada pela mídia) de 
que a “grama do vizinho é mais 
verde”, ou seja, a empresa em 
que você não está é mais “cool” 
e oferece mais. O mercado de 
carreiras relacionadas a tec-
nologia é um bom caso disso, 
com uma concentração de 
profi ssionais fi cando em torno 
de 9 meses no mesmo cargo - 
um número que está distante 
do que a maioria dos gestores 
considera ideal.

Muitas vezes vemos que a 
situação se equilibra por meio 
de mudanças de área dentro 
da mesma empresa (tal qual 
um programa de trainees), 
que ajudam a desenvolver 
versatilidade e podem ajudar o 
profi ssional a encontrar aquilo 
que está buscando. Caso essa 
“variedade” não surja no traba-
lho de alguma forma, é menor 
a probabilidade de retenção de 
jovens talentos.

De qualquer forma, para 
evitar a quebra de expectati-
vas, as empresas precisam ser 
mais transparentes em seus 
processos seletivos e em seus 
jobs descriptions, sempre aler-
tando os candidatos sobre as 
reais exigências do dia a dia que 
aquela vaga terá. Em contra-
partida, os jovens precisam ser 
mais estratégicos na constru-
ção de suas carreiras, levando 
em conta vários fatores na hora 
de escolher onde querem tra-
balhar e, consequentemente, 
quanto impacto vão conseguir 
causar a longo prazo.

(*) - É cofundador da Revelo, 
plataforma de recrutamento digital.

Lucas Mendes (*)

O movimento de vendas do 
varejo paulistano cresceu em 
média 2,8% na primeira quin-
zena de julho, na comparação 
com o mesmo período do ano 
passado, segundo o Balanço 
de Vendas da Associação Co-
mercial de São Paulo (ACSP). 
“Esse aumento foi maior do 
que o registrado em junho 
(2,2%), o que mostra que a 
economia está lentamente se 
recuperando após a paralisa-
ção dos caminhoneiros”, diz 
Alencar Burti, presidente da 
ACSP. O resultado, porém, não 
foi uniforme entre os sistemas 
à vista e a prazo.  

As vendas à vista ? que 
abrangem bens não duráveis 
como vestuário, calçados e 
acessórios ? recuaram 1,6%. 
Apesar de negativo, foi um 
resultado melhor do que o 
registrado no mês de junho 
(-5,7%). “As vendas de roupas 
e calçados da moda Outono-

Presidente da ACSP, Alencar 

Burti.

O bom resultado ao consu-
midor é refl exo do res-
tabelecimento da oferta 

dos produtos nas Ceasas do 
país, como aponta o 7º Boletim 
Prohort, divulgado ontem (17) 
pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab).

Além do fi m da greve dos 
caminhoneiros, o segundo se-
mestre é marcado pela entrada 
da safra de várias culturas, 
como no caso da cebola, que 
chegou a registrar diminuição 
de 40,85% no preço na Ceasa 
em Recife.  A partir do segundo 
semestre, a produção da hor-
taliça é pulverizada pelo país 
com produtores do Nordeste, 
Sudeste e Centro-Oeste. Com 
mais produto no mercado, a 
possibilidade de importação 
também cai, o que ajuda na 
redução dos preços.

Também seguiram as ten-

O segundo semestre é marcado pela entrada da safra

de várias culturas.

Recuou a intenção de 
consumo das famílias 

A Intenção de Consumo das 
Famílias (ICF), medida pela Con-
federação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
recuou 1,8% de junho para julho e 
atingiu 85,1 pontos em uma escala 
de zero a 200 pontos. De acordo 
com a CNC, os consumidores 
estão insatisfeitos em relação ao 
nível de consumo há 42 meses e 
não há grandes perspectivas se a 
economia não voltar a crescer de 
forma sustentada.

Os sete componentes do índice 
recuaram de junho para julho, 
com destaque para as pioras na 
perspectiva de consumo (-3,9%), 
momento para a compra de bens 
duráveis (-3,9%) e perspectiva 
profi ssional (-2,3%). “Os consu-
midores fi caram mais cautelosos 
quando se depararam com a con-
juntura desfavorável ainda refl exo 
da paralisação dos caminhoneiros 
e a desorganização da produção”, 
explicou o economista da CNC 
Antonio Everton.

Na comparação com junho de 
2017, no entanto, a Intenção de 
Consumo das Famílias avançou 
10,2%. Os sete componentes ti-
veram alta, com destaque para o 
nível de consumo atual (17%) e 
a perspectiva de consumo (16%) 
(ABr). 

A produção média de petróleo no Brasil 
caiu 1,5% em junho, na comparação com o 
mês anterior. O volume atingiu 2,03 milhões 
de barris por dia (bpd). Segundo a Petrobras, 
a redução deve-se, principalmente, à parada 
para manutenção da Unidade Flutuante de 
Produção, Armazenamento e Transferência 
Cidade de Paraty, localizada no Campo de Lula 
no pré-sal da Bacia de Santos. 

Houve infl uência ainda da cessão de 25% 
da participação, concluída em 14 de junho, do 
Campo de Roncador para a Equinor, empresa 
norueguesa, que anteriormente se chamava 

Statoil. Além disso, a Petrobras destacou 
que, em 22 de junho, foi iniciada a produção 
do FPSO Cidade de Campos dos Goytacazes, 
localizado no Campo de Tartaruga Verde, na 
Bacia de Campos.

Já na produção de gás natural no Brasil, houve 
queda de 3,4%, que, excluído o volume liquefei-
to, alcançou 78,2 milhões de metros cúbicos por 
dia (m³/d). A queda foi pelos mesmos motivos 
da ocorrida no caso do petróleo. No exterior, 
porém, o desempenho foi melhor e a produção 
de 60 mil bpd de petróleo, representou alta 
de 2,3% em relação a maio. O motivo foi o 

aumento de produção em campos na Nigéria. 
A produção de gás natural fi cou em linha com 
o registrado no mês anterior, com volume de 
6,4 milhões de m³/d.

A produção total de petróleo e gás da Petro-
bras em junho, incluindo líquidos de gás natural 
(LGN), fi cou em 2,62 milhões de barris de óleo 
equivalente por dia (boed). Desse total, 2,53 
milhões boed foram produzidos no Brasil e 98 
mil boed no exterior. Já a produção operada 
da companhia, que inclui parcela própria e dos 
parceiros, atingiu 3,30 milhões boed, sendo 3,17 
milhões boed no Brasil (ABr).
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Regularização na oferta infl uencia 
queda nos preços das hortaliças

As principais hortaliças comercializadas no atacado fi caram mais baratas no último mês
aumento nas cotações. No caso 
da banana, a entrada da fruta 
da Colômbia e do Paraguai re-
fl etiram na elevação dos preços 
no atacado. 

A melancia e a laranja che-
garam a registrar queda em, 
pelo menos, quatro centrais 
analisadas. Mas, enquanto 
a melancia deve seguir com 
queda nos próximos meses, a 
laranja tende a registrar menor 
oferta do produto no mercado, 
já que a indústria deve intensi-
fi car a demanda da fruta para 
moagem. Para aliviar o bolso 
e economizar na feira, foram 
registradas algumas quedas 
importantes de preços para o 
pêssego (14%), jabuticaba e 
graviola (11%), maracujá (9%), 
agrião (26%), rúcula (18%), 
beterraba (16%), rabanete e 
jiló (12%), couve-fl or e berinjela 
(11%) - (MAPA).

dências de baixa o tomate, a 
alface, a cenoura,  e a batata. 
Já os preços das frutas devem 
pesar na conta do mês. Ao 
analisar o comportamento da 
comercialização no atacado, 

foi verifi cada alta em três dos 
produtos analisados. A maior 
demanda pela maçã infl uencia 
na alta de até 16,9% registrada 
no Rio de Janeiro. Já a baixa 
oferta do mamão impulsionou o 

Varejo cresceu 2,8% na 
primeira quinzena de julho

Já as comercializações a 
prazo subiram 7,1% na pri-
meira quinzena de julho (ante 
igual período de 2017), um 
arrefecimento ante o saldo 
positivo de 10,1% em junho. 
“Embora tenham registrado 
um bom crescimento, os 
bens duráveis, comprados 
principalmente a crédito, 
foram prejudicados pela sa-
ída prematura do Brasil da 
Copa do Mundo, o que pode 
ter enfraquecido a venda de 
TVs, eletroportáteis e outros 
produtos que as pessoas com-
pram para receber os amigos 
e ver os jogos”, avalia Burti. 

Por outro lado, ele acrescenta: 
“Tem TV sobrando no comércio, 
mas tem também Dia dos Pais, 
Dia das Crianças, Black Friday 
e Natal. Então, com promoções 
e condições adequadas? tanto 
de preço quanto de prazos ? 
é possível vender bem esses 
produtos” (ABr).

-Inverno tiveram um suspiro 
com a frente fria que chegou à 
capital e com a antecipação das 
liquidações de inverno. Mesmo 
assim, as vendas continuaram 
no vermelho nesses primeiros 
15 dias de julho porque em 2017 
o frio foi mais intenso e prolon-
gado do que está sendo neste 
ano até agora”, comenta Burti. 

Produção de petróleo no país caiu 1,5% em junho
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Nosso mundo perigoso

As complicações 

mundiais vêm num 

crescente desde o fi nal 

dos anos 1990

Enquanto se processa-
vam as alterações na 
estrutura de produção 

global, ocorreram no entre-
meio crises fi nanceiras que 
absorveram as atenções gerais. 
Agora enfrentamos um novo 
desarranjo de forças antagô-
nicas que fazem de tudo para 
obter o desempate do jogo e 
fi car na supremacia. A partir da 
globalização, promovida pelo 
que se convencionou chamar 
de neoliberalismo, ocorreram 
profundas transformações 
fi nanceiras, cambiais e eco-
nômicas. 

A produção fabril foi con-
centrada principalmente na 
Ásia. Iniciou- se um processo 
de desindustrialização e pre-
carização geral em muitos 
países. Com certeza outros 
caminhos poderiam ter sido 
identifi cados, mas esse foi o 
adotado em função dos inte-
resses imediatistas. Empregos 
e arrecadação se retraem. Nos 
grandes centros, os shoppings 
centers se estruturaram em 
função de um nível de renda 
mais fl exível. Com a precariza-
ção geral, a renda caiu, junto 
com as vendas. Preços e quali-
dade baixaram. Produtos estão 
à venda em cada esquina. Os 
lojistas enfrentam difi culdades 
pelo mundo.

Os gestores do dinheiro pú-
blico têm sido desleixados com 
as contas internas e externas, 
agindo com pouco bom senso, 
dispersando as verbas em 
muitas coisas não essenciais. 
Em seu imediatismo, não 
desenvolvem estratégias de 
longo prazo, agindo burocra-
ticamente de improviso por 
meio de remendos para corrigir 
problemas momentâneos, sem 
clareza em suas decisões para 
acobertar os seus objetivos 
particulares, e sem olhar para 
as consequências futuras. 

Há de se renovar a burocra-
cia que acabou se tornando 
mais importante que o próprio 
país e sua população. Mas o 
fato é que a burocracia não 
é a causa dos males, mas sim 
uma consequência, pois a 
causa primeira da regressão 
das condições gerais de vida 
está no embrutecimento do 
ser humano que, com seu 
egocentrismo, afastou-se do 
sentido da vida, não medindo 
a extensão de suas atitudes 
na busca de satisfação de sua 

cobiça. 
O ser humano tem passado 

pela vida com viseiras, de modo 
inconsciente quanto ao seu 
desenvolvimento progressivo, 
deixando de perceber as cone-
xões promovidas pelas pode-
rosas leis da natureza, sem se 
preocupar em penetrar nesse 
saber que em outras eras era 
percebido de forma simples.

A burocracia se tornou a 
forma de criar normas que aos 
poucos vão sufocando a indi-
vidualidade e a criatividade. 
Simplifi car tudo na vida implica 
na necessidade de desburocra-
tizar todo o arcabouço artifi cial 
de mando gerador do mecanis-
mo que visa o aproveitamento 
máximo dos recursos pela elite 
que se assenhoreou do poder. 
Mas isso não acontece apenas 
no setor público, podendo 
ocorrer da mesma forma no 
setor privado.

Na aspereza atual da so-
ciedade, os indivíduos estão 
perdendo o vínculo com os 
objetivos de melhora geral que 
devem ser compartilhados, 
passando a olhar para si e 
seus interesses, com pouca ou 
nenhuma consideração pelos 
demais seres viventes. O mun-
do precisa erigir a plataforma 
da simplicidade para afastar as 
doenças que estão atacando 
e desorientando o cérebro de 
forma crescente e, ao mesmo 
tempo, elevar a sociedade no 
que ela tem de humano.

Com o enfraquecimento do 
espírito, o homem se torna 
materialista e tenta impor 
a sua vontade para exercer 
infl uência de forma ampla e 
sútil. Nisso, se esforça para 
impor sua vontade sobre o 
próximo. A ânsia pela con-
quista e conservação do poder 
tirânico não ocorrem apenas 
no poder estatal, mas também 
nas empresas, organizações e 
até nas famílias. Dessa forma, 
as pessoas são induzidas para 
que adotem atitudes, decisões 
e ações padronizadas dentro 
de um contexto de interesses 
de dominação. 

Ao mesmo tempo, o cérebro 
confuso, desconectado da 
intuição, vai perdendo a visão 
de conjunto sobre o signifi cado 
da vida, pois está perdendo 
a simplicidade, a clareza e a 
naturalidade.

 
(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 

parte do Conselho de Administração 
do Prodigy Berrini Grand Hotel, é 

articulista colaborador de jornais e 
realiza palestras sobre temas ligados 

à qualidade de vida. Coordena os 
sites (www.vidaeaprendizado.com.br) 

e (www.library.com.br).
E-mail: bicdutra@library.com.br;

Twitter: @bidutra7

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Políticos e jornais norte-ame-
ricanos teceram duras críticas à 
postura adotada pelo presidente 
Donald Trump no encontro com 
o líder russo, Vladimir Putin, na 
segunda-feira (16), na Finlân-
dia, durante o qual defendeu 
uma melhora nas relações entre 
Washington e Moscou e negou 
qualquer interferência de ha-
ckers russos nas eleições à Casa 
Branca de 2016. O republicano 
chegou a criticar a investigação 
conduzida dentro do próprio 
país sobre o caso.

O ex-vice-presidente Joe Bi-
den afi rmou que a coletiva de 
imprensa de Trump e Putin “não 
foi digna de um presidente dos 
Estados Unidos”, pois não refl e-
te aquilo que os cidadãos “pen-
sam e nem o que são”. “Trump 
insultou nossos amigos e se 
aliou aos nossos adversários”, 
alegou Biden. Já o ex-diretor 
do FBI James Comey pediu que 
os patriotas “se coloquem de pé 
para rechaçar o comportamen-
to” de Trump, que “eximiu um 
criminoso mentiroso e se negou 
a apoiar o próprio país”. 

Até Newt Gingrich, um dos 

Magnata republicano chegou a ser acusado de “traição”.

A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câ-
mara aprovou proposta que obriga os médicos 
e dentistas a colocarem por extenso em letra 
manuscrita legível ou texto impresso, nas 
prescrições, a posologia e a forma de uso dos 
medicamentos. O texto foi aprovado na forma 
do substitutivo apresentado pelo relator, de-
putado Vitor Lippi (PSDB-SP), ao projeto do 

Executivo, e cinco apensados. O texto confere 
validade em todo o País a receitas e notifi cações 
de receitas médicas e odontológicas, para fi ns 
de comercialização de medicamentos.

“As receitas, que determinam como as 
drogas devem ser utilizadas, devem ser de 
fácil e clara leitura e compreensão para evitar 
questionamentos ou mesmo erros que podem 

afetar a integridade física dos pacientes”, disse 
o relator. “A validade das prescrições para todo 
o território nacional facilita a vida de quem 
viaja”, continuou. A fi nalidade é garantir ao 
paciente os dados relativos ao medicamento e 
as informações sobre como deve proceder, de 
forma a não haver erros na compra e venda dos 
remédios (Ag.Câmara).

A Comissão de Meio Am-
biente da Câmara aprovou o 
projeto do deputado Carlos 
Gomes (PRB-RS), que cria o 
Cadastro Nacional de Animais 
Domésticos, que será mantido 
por órgãos responsáveis por 
meio ambiente, saúde pública 
e produção rural. O acesso de-
verá ser público, por meio da 
internet. O relator, deputado 
Ricardo Izar (PP-SP), recomen-
dou a aprovação da proposta. 

“Dados da Organização 
Mundial de Saúde mostram 
que o Brasil possuía em 2015 
cerca de 30 milhões de animais 
vivendo na rua, abandonados 
por famílias ou pelo poder 
público”, disse. “Esses dados 
comprovam a necessidade de 
se fazer um cadastro dos ani-
mais, que viabilizará inclusive a 
identifi cação dos responsáveis 
pelo abandono e permitirá que 
sejam tomadas as medidas 
cabíveis”.

Conforme o texto, o cadastro 
deverá conter as informações 
de identifi cação e endereço 
do proprietário, endereço do 
animal e procedência, nome 
popular da espécie, raça, sexo, 
idade real ou presumida, além 
de informações sobre vacinas 
e doenças contraídas ou em 
tratamento. Deverá ser infor-
mado se o animal possui chip de 
identifi cação e se é de estima-
ção, produção, entretenimento, 
pesquisa ou educação.

Izar: o cadastro manterá 

informações de vacinas e 

doenças e vai contribuir com 

o trabalho de controle de 

zoonoses.

É o que prevê o projeto 
do Senado, por meio 
da criação do Fundo de 

Incentivo à Formação Superior 
(FIFS). Pela proposta do sena-
dor Pedro Chaves (PRB-MS), o 
FIFS será fi nanciado por recur-
sos da União e contribuições de 
particulares e de organizações, 
além da receita de operações 
realizadas pelo fundo. 

As bolsas cobrirão 60% dos 
encargos regulares dos cursos, 
sendo 20% restantes arcados 
como abatimento pela institui-
ção de ensino e 20% pelo aluno. 
Os cursos contemplados pelo 
FIFS poderão ser presenciais 
ou à distância e os bolsistas 
deverão cumprir exigências de 
desempenho acadêmico para 
que não percam o benefício. O 
projeto tramita atualmente na 
Comissão de Educação, onde 
aguarda o recebimento de 

O fi nanciamento virá de recursos da União e contribuições de 

particulares e de organizações.
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Dois dias 
para lojista 

receber 
valores de 
vendas a 
crédito

Lojistas e prestadores 
de serviço terão o prazo 
máximo de dois dias úteis 
para receber os valores das 
vendas realizadas por meio 
de cartão de crédito. É o 
que estabelece o projeto 
do Senado, a ser analisado 
em decisão terminativa 
na Comissão de Assuntos 
Econômicos. Atualmente, o 
comerciante tem de esperar 
trinta dias para receber das 
credenciadoras o valor cor-
respondente às vendas feitas 
com cartão de crédito.

O projeto estabelece que 
a maneira como será feito o 
pagamento deverá ser objeto 
de regulamentação pelo 
órgão regulador. Para que 
possa haver transição segura 
de um modelo para outro, a 
norma deverá entrar em vi-
gor somente um ano após sua 
publicação. O texto em aná-
lise prevê que “o instituidor 
de arranjos de pagamento e 
a instituição de pagamento 
deverão transferir para o 
estabelecimento comercial 
ou para o prestador de ser-
viços o valor da venda com 
cartões de crédito em até 
dois dias úteis após a venda, 
com os descontos devidos, 
nos termos do regulamento”.

A proposição é de autoria 
do senador Ataídes Oliveira 
(PSDB-TO), que presidiu a 
CPI dos Cartões de Crédito, 
instalada em abril para inves-
tigar os altos juros cobrados 
pelas empresas operadoras 
de cartão de crédito. A 
comissão encontra-se em 
atividade até outubro. “Nas 
audiências da CPI, ficou 
claro que temos um modelo 
único no mundo. Em todos 
os países, o estabelecimento 
comercial recebe o valor 
de suas vendas em um ou 
dois dias. O lógico seria que 
também tivéssemos esse 
prazo de um ou dois dias 
para pagamento ao lojista”. 

“O motivo é simples: o con-
sumidor demora, em média, 
em torno de 25 dias entre a 
compra do bem e o pagamen-
to da fatura. Ou seja, é como 
se ele recebesse um emprés-
timo sem juros, pelo prazo de 
25 dias. E quem fi nancia esse 
empréstimo? No Brasil, é o 
lojista, o que não faz o menor 
sentido”, defende Ataídes na 
justifi cativa do projeto (Ag.
Senado).

A regularização de terras 
rurais e urbanas foi defendida 
por especialistas que partici-
param de audiência pública 
interativa sobre reforma agrá-
ria promovida pela Comissão 
Senado do Futuro (CSF). O 
Conselheiro da OAB/DF, Og 
Pereira de Souza disse que a 
Lei 13.465, de 2017 “mudou 
completamente” o paradigma 
da regularização de terras 
urbanas e rurais. Antes, expli-
cou, o governo, em determi-
nadas condições, concedia ao 
legítimo ocupante o direito de 
regularizar a terra. A partir da 
edição da lei, o governo deixa 
de ser o titular da terra, desde 
que o terreno não tenha um 
legítimo ocupante.

“Infelizmente, não temos 
visto interesse das autoridades 
competentes em aplicar a lei. 
Não é bom o Estado ter terras 
improdutivas. Se a sociedade 
é titular de sua terra, então 
temos um país rico. De nada 
adianta ter Estado rico e ci-
dadão pobre. A lei trouxe uma 
mudança de paradigma que 
talvez precise de muito tempo 
para ser absorvida pelas au-
toridades públicas”, afi rmou.

Advogada de movimentos 
sociais, Aline Marques criticou 

Se a sociedade é titular de sua terra, então temos um país rico. 

De nada adianta ter Estado rico e cidadão pobre.
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Alunos carentes poderão receber 
bolsas no ensino superior

Estudantes com nota superior a 400 no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e com renda familiar 
abaixo de um salário mínimo e meio poderão se candidatar a bolsas de estudos em instituições 
privadas de ensino superior

um novo fundo, capaz de captar 
doações de pessoas físicas e 
jurídicas através de incentivos 
fiscais, poderá aumentar as 
oportunidades de ensino supe-
rior para alunos carentes.

Na justifi cativa de seu pro-
jeto, o senador destacou que 
o número de matrículas em 
cursos de graduação se expan-
diu rapidamente nas últimas 
décadas, sendo o setor privado 
responsável por três quartos 
do total de alunos. “É o setor 
privado que abriga a maioria 
dos alunos de baixa renda. É 
notória a inversão que se dá no 
sistema educacional brasileiro, 
em que os mais ricos estudam 
em escolas privadas ao longo 
da educação básica, mas vão 
para o ensino superior público, 
justamente por terem obtido 
uma melhor formação de base”, 
explicou (Ag.Senado).

emendas. Logo após, será vo-
tado na Comissão de Assuntos 
Econômicos, cabendo a esta a 
decisão terminativa.

Segundo Pedro Chaves, o 
FIFS se destina a complementar 

o Programa Universidade para 
Todos (Prouni), que opera com 
base em isenções tributárias 
para as instituições participan-
tes, mas “parece ter chegado a 
certo limite”. Ele considera que 

Especialistas defendem 
regularização fundiária

a concentração de terras no 
Brasil. Ela acentuou que a cida-
de não vive sem o campo, e que 
70% do alimento que chega à 
mesa do brasileiro vêm da agri-
cultura familiar. Ela também 
apontou os prejuízos causados 
à saúde pelos agrotóxicos e co-
brou a edição de norma jurídica 
que regulamente a perda da 
propriedade pela ocorrência de 
trabalho escravo. A advogada 
ressaltou ainda o que considera 
uma tentativa clara de crimina-
lização dos movimentos sociais 
que ocupam áreas destinadas à 
reforma agrária.

Representante do Ministério 

do Desenvolvimento Agrário, 
Wassil Carrero de Melo Júnior 
afi rmou que a redução dos 
confl itos pela posse da terra e 
a prevenção do desmatamen-
to estão entre os principais 
desafi os da Amazônia. Ele des-
tacou que o Certifi cado de Re-
conhecimento de Ocupação 
(CRO), emitido antes do título 
defi nitivo, já autoriza a busca 
de recursos fi nanceiros pelos 
benefi ciados com a posse da 
terra. Representante do Incra, 
Douglas de Jesus disse que a 
autarquia do governo federal 
detém hoje 10% do território 
nacional (Ag.Senado).

Aliados e imprensa criticam 
Trump após apoio a Putin

maiores aliados e defensores de 
Trump, disse que o mandatário 
cometeu “o erro mais grave da 
sua Presidência e deve se corri-
gir imediatamente”. A imprensa 
dos EUA também repercutiu as 
declarações de Trump. Para o 
jornal “The Washington Post”, 
Trump “confabulou abertamen-
te com o líder criminoso de uma 
potência hostil”, negando-se 
a admitir o comportamento 
de Moscou e “destroçando o 
sistema judiciário de seu país”. 

O “The New York Times” 
disse, por sua vez, que Trump 
“está trabalhando duramente 
para sabotar os laços dos Esta-
dos Unidos com a Otan e com a 
União Europeia, e para debilitar 
a infl uência norte-americana no 
Oriente Médio”. O “The New 
York Daily News” foi mais fundo 
e chamou a postura de Trump 
de “traição”, em um artigo 
ilustrado com uma imagem do 
republicano apontando uma 
arma para o “Tio Sam” (ANSA).

Proposta cria o 
Cadastro Nacional

de Animais Domésticos

As movimentações de venda, 
doação ou morte do animal ou 
de lote de animais deverão ser 
informadas pelo proprietário 
declarante, que incorrerá em 
sanções penais e administra-
tivas quando as informações 
prestadas forem total ou par-
cialmente falsas, enganosas 
ou omissas. “Isso possibilitará 
que ações do governo sejam 
mais efetivas, desde o controle 
populacional até a responsa-
bilização por maus-tratos”, 
afi rma Izar. A proposta tramita 
em caráter conclusivo e ainda 
será analisada pela Comissão 
de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

Letra legível em receitas e exigência de princípio ativo de remédio
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Intimação Prazo 30 dias. Processo nº 0020426-40.2017.8.26.0001.  A Drª. Cinthia Elias de Almeida,
Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Santana - SP. Faz Saber a Humberto de Melo e
Silva (CPF 278.666.768-28) que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de
Sociedade Beneficente São Camilo, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para
que efetue o pagamento do valor de R$ 5.479,08 que deverá ser devidamente    atualizado até a data do
efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários
de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital,
afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, 11 de Junho de 2018.                     (17 e 18)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0022837-38.2017. 8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Alessander Marcondes França
Ramos, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)Cátia dos Santos, RG 208440963, CPF 103.689.048-14,
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimen to de Sentença, movida por União Social
Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do
CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos,
pague a quantia de R$ 12.073,50, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de março de 2018.                                                (17 e 18)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1106975-64.2016.8.26. 0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 33ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a INGRID APARECIDA GAICHI, portadora do CPF N.° 456.600.578-02 que lhes foi
proposta ação procedimento Comum, requerida por SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO,
objetivando o recebimento da quantia de R$ 20.780,55, referente à prestação de serviços médico-
hospitalares... Considerando que a requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por
meio do presente edital Citada para os termos e atos da ação proposta. Ficando Advertidos de que
terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de
SP, aos 29 de junho de 2018.                                                                                                          (17 e 18)

2ª Vara da Família e Sucessões Regional Lapa. EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL 
- PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1000178-90.2018.8.26.0004 O MM. Juiz de Direito 
da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr. 
Ary Casagrande Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a quem possa interessar que neste 
Juízo tramita a ação de Alteração do Regime de Bens movida por Bruna Andrea Dameto 
Kornhauser e Paulo Rogerio Dameto Kornhauser, por meio da qual os requerentes 
indicados intentam alterar o regime de bens do casamento de Comunhão Universal de Bens 
para “COMUNHÃO PARCIAL DE BENS”, na forma da lei civil. O presente edital é expedido 
nos termos do artigo 734, § 1º do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 
de maio de 2018. 

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 2ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de 
Colocação, da Santo Antônio Energia S.A (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de 
Debenturistas, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 1º de agosto de 2018, às 09:30 horas, na sede da Emissora, localizada na
Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovação prévia para não manutenção, nos termos da cláusula 5.1, alínea “i”, subitem “j”, do “Instrumento 
Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia
Adicional Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo Antônio Energia S.A.”,
celebrado em 27 de dezembro de 2012 e posteriormente aditado, do índice de capitalização (Patrimônio Líquido/Ativo Total) igual ou superior 
a 25% (vinte e cinco por cento), a partir do exercício social de 2018, até o encerramento do exercício social de 2021; (ii) a celebração, pela 
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivos ao: (1) Contrato de Suporte de Acionistas e
Outras Avenças, celebrado em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado; (2) Contrato de Suporte de Acionistas para Cobertura de
Insuficiências e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (3) Contrato de Suporte de Acionistas
Suplementar e Outras Avenças, celebrado 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (4) Instrumentos Particulares de Contrato de Fiança, 
celebrados com CEMIG e Eletrobrás celebrados em 28 de agosto de 2013; (5) Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de
Contas e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (6) Contrato de Penhor de Ações de Outras Avenças, 
celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; e (7) Contrato de Compartilhamento de Garantias e Outras Avenças, celebrado
em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado, a fim de constar as premissas e condições, relativas ao Reperfilamento da Dívida junto ao
BNDES e Bancos Repassadores. Os itens da Ordem do Dia acima descritos serão descriminados na Proposta de Administração a ser
divulgada pela Emissora. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da 
assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada 
debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste
caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, localizada na Avenida
das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, bem como o envio ao 
Agente Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 17 de julho de 2018.
Roberto Junqueira Filho - Diretor Presidente.

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 3ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em 
Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública,
da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de 
Debenturistas, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 1º de agosto de 2018, às 13:30 horas, na sede da Emissora, 
localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São 
Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovação prévia para não manutenção, nos termos da cláusula 5.1,
alínea “i”, subitem “i”, do “Instrumento Particular de Escritura da 3ª (terceira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em
Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo
Antônio Energia S.A.”, celebrado em 11 de março de 2014 e posteriormente aditado, do índice de capitalização (Patrimônio Líquido/
Ativo Total) igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento), a partir do exercício social de 2018, até o encerramento do exercício
social de 2021; (ii) a celebração, pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivos
ao: (1) Contrato de Suporte de Acionistas e Outras Avenças, celebrado em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado; 
(2) Contrato de Suporte de Acionistas para Cobertura de Insuficiências e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 
e posteriormente aditado; (3) Contrato de Suporte de Acionistas Suplementar e Outras Avenças, celebrado 28 de agosto de 2013 
e posteriormente aditado; (4) Instrumentos Particulares de Contrato de Fiança, celebrados com CEMIG e Eletrobrás em  
31 de março de 2014 e 16 de abril de 2014, respectivamente; (5) Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas
e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (6) Contrato de Penhor de Ações de Outras
Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; e (7) Contrato de Compartilhamento de Garantias  
e Outras Avenças, celebrado em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado, a fim de constar as premissas e condições, relativas
ao Reperfilamento da Dívida junto ao BNDES e aos Bancos Repassadores. Os itens da Ordem do Dia acima descritos serão 
descriminados na Proposta de Administração a ser divulgada pela Emissora. A comprovação da condição de Debenturista 
poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de 
identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária
e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento 
de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777,  
6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, bem como o envio ao Agente Fiduciário  
no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 17 de julho de 2018. 
Roberto Junqueira Filho - Diretor Presidente.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0014627-65.2017. 8.26.0405 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro de Osasco, Estado de SP, Dr(a). Fernando Dominguez Guiguet Leal, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Cleber Alves Ferrari RG Nº 429569051, CPF Nº 304.639.008-47,
que União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que
efetue o pagamento do valor de R$ 15.274,23, que deverá ser devidamente atualizado até a data do
efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários
de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital,
afixado e publicado na forma da lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 19 de junho de 2018.                (17 e 18)

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0072444-32.2017. 8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 29ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Laura de Mattos Almeida, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) Domingos Octavio Martine, RG 5525679, CPF 822.411.558-53. que lhe foi
proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Sociedade Instrução E Socorros
Colegio Santo Agostinho, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o
pagamento do valor de R$ 27.339,46, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo
pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários
Advocatícios de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 21 de junho de 2018.                                                                   (17 e 18)

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1053611-46.2017.8.26. 0100. O Dr. Antonio Carlos de Figueiredo
Negreiros, Juiz de Direito da 7º VC do Foro da Capital – S/P, Faz Saber a HYUN KWANG KIM Norte
Americano, solteiro, comerciante, portador da Cédula de Identidade RNE nº W199813-4, inscrito no
CPF/MF sob o nº 215.275.168-06, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação
de Cobrança no valor de R$ 2.757,56. Referente às taxas de conservação e Melhoramentos do lote 27 da
Quadra CS do loteamento Terras de Santa Cristina - Gleba I (atualmente denominado Riviera De Santa
Cristina I).   Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados
na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. SP, 06/06/2018.                                                        (17 e 18)
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FALECIMENTO DO EMPREGADOR RURAL
Empregador que faleceu tinha funcionário registrado em seu nome 
como trabalhador rural, que continuará prestando serviços para a 
família. Como proceder com o registro desse funcionário na Carteira de 
Trabalho? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE ADIANTAR TODO O 13º A SOMENTE A UM FUNCIO-
NÁRIO, SEM PRÉVIO PEDIDO, EXISTE BASE LEGAL?

O Decreto 57.155/1965 estabelece que o empregador pode antecipar 
apenas a 1ª parcela do 13° salário entre os meses de fevereiro e 
outubro, mas somente metade do salário, sem possibilidades de 
ser integral, e ainda com prévia autorização expressa do empregado 
mesmo porque o empregado que não fez autorização dessa forma 
recebe referida parcela no dia 30 de novembro.

AVISO PRÉVIO EM CASA
Existe amparo legal para o aviso prévio do funcionário ser cumprido 
em casa? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EXAME ADMISSIONAL DO ESTAGIÁRIO
Estagiário precisa fazer exame de admissão? Ele deve ser incluído no 
PCMSO da empresa? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
Quais são os documentos que uma empresa deve exigir no momento 
de contratar serviços terceirizados? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

LIMITE DE HORAS EXTRAS
Qual o limite de horas extras mensal que o funcionário pode fazer, 
inclusive com a função de motorista? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

Demonstração dos Fluxos de Caixa 2017 2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 193.435 254.588
Lucro líquido (prejuízo) ajustado 193.435 254.588
Aumento de ativos: - Clientes 5.774 6.311
- Estoques (6.620) (5.800)
Aumento de passivos: - Obrigações tributárias (1.445) (1.942)
- Contas a pagar 913 87
Caixa líquido gerado (consumido) 
 nas atividades operacionais 192.057 253.244
Fluxos de caixa das atividades de investimento – –
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Pagamento dividendos (194.000) (289.000)
Caixa líquido gerado (consumido) 
 nas atividades de financiamento (194.000) (289.000)
Aumento (redução) líquido nas 
 atividades de financiamentos (1.943) (35.756)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 34.849 70.605
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 32.906 34.849
Aumento (redução) líquido caixa equivalentes caixa (1.943) (35.756)

FC Vila Madalena Participações S.A.
CNPJ: 11.516.224/0001-77 - NIRE: 35300375513

Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 (Em centenas de reais)
Balanços Patrimoniais 2017 2016

Ativo/Circulante 2.047.273 2.048.371
Caixa e equivalentes de caixa 32.906 34.850
Clientes 21.750 27.524
Estoques 1.992.617 1.985.997
Total do ativo 2.047.273 2.048.371

Balanços Patrimoniais 2017 2016
Passivo/Circulante 7.955 8.488
Obrigações tributárias 5.622 7.067
Contas a pagar 2.333 1.421
Patrimônio líquido 2.039.318 2.039.883
Capital social 4.000 4.000
Reserva de ágio 1.928.510 1.928.510
Reserva legal 52.035 42.363
Lucros ou prejuízos acumulados 54.773 65.010
Total do passivo 2.047.273 2.048.371

Demonstração do Resultado 2017 2016
Receita operacional Líquida 258.096 351.487
Impostos sobre serviços (9.420) (12.826)
Lucro bruto 248.676 338.661
Receitas (despesas) operacionais: Administrativas (62.338) (85.848)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 27.587 25.427
Resultado operacional antes resultado financeiro líquido213.925 278.240
Resultado financeiro líquido (37) 5.092
Resultado operacional antes do IR e CS 213.888 283.332
(–) Imposto de renda e contribuição social corrente (20.453) (28.744)
Lucro/prejuízo do exercício 193.435 254.588

Demonstração da 
Mutação do 

Patrimônio Líquido

Capi-
tal 

social

Reserva 
de  

capital

Re-
serva 
legal

Lucros 
acumu-

lados Total
Saldos em 31/12/2015 4.000 1.928.510 29.634 112.151 2.074.295
Reservas lucros e reserva legal – – 12.729 (12.729) –

– – – (289.000) (289.000)
Lucro (prejuízo) do exercício – – – 254.588 254.588
Saldos em 31/12/2016 4.000 1.928.510 42.363 65.010 2.039.883
Reservas lucros e reserva legal – – 9.672 (9.672) –
Lucros distribuídos – – – (194.000) (194.000)
Lucro (prejuízo) do exercício – – – 193.435 193.435
Saldos em 31/12/2017 4.000 1.928.510 52.035 54.773 2.039.318

Diretor: Sergio Milano Benclowicz
Contador: Carlos Alberto Gomes do Vale - TC-CRC 1-SP 124.354/O-0

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2017 2016
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 556.670 640.325
Lucro líquido (prejuízo) ajustado 556.670 640.325
Aumento de ativos: - Clientes (43.262) (97.480)
- Estoques (31.625) (126.168)
Aumento de passivos: - Obrigações tributárias (946) 3.508

FC - VIII Participações S.A.
CNPJ: 15.240.821/0001-72 - NIRE: 35300419014

Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 (Em centenas de reais)
Balanços Patrimoniais 2017 2016

Ativo/Circulante 7.461.359 7.452.286
Caixa e equivalentes de caixa 128.701 194.516
Clientes 252.130 208.868
Estoques 7.080.528 7.048.903
Total do Ativo 7.461.359 7.452.286
Passivo/Circulante 24.143 30.953
Obrigações tributárias 19.122 20.068
Contas a pagar 5.021 10.885
Não Circulante 17.587 35.375
Depósitos de caução 17.587 35.375
Patrimônio Líquido 7.419.629 7.385.959
Capital social 6.679.000 6.679.000
Reserva de ágio 111.273 111.273
Reserva legal 77.716 49.882
AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital 250.000 250.000
Lucros ou prejuízos acumulados 301.640 295.803
Total do Passivo 7.461.359 7.452.286

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido Capital  
social

Adiantamento para futuro  
aumento de capital

Reserva de Ágio na  
subscrição de ações

Reserva  
legal

Lucros  
acumulados Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2015 6.679.000 250.000 111.273 17.866 128.495 7.186.634
Lucros Distribuidos – – – – (441.000) (441.000)
Reserva Legal – – – 32.017 (32.017) –
Lucro (prejuízo) do exercício – – – – 640.325 640.325
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 6.679.000 250.000 111.273 49.883 295.803 7.385.959
Reservas de Lucros e reserva legal – – – 27.833 (27.833) –
Lucros Distribuídos – – – – (523.000) (523.000)
Lucro (prejuízo) do exercício – – – – 556.670 556.670
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 6.679.000 250.000 111.273 77.716 301.640 7.419.629

Demonstração do Resultado 2017 2016
Receita operacional líquida 798.196 750.095
Imposto sobre serviços (29.134) (28.060)
Receita Operacional Bruta 769.062 722.035
Receitas (Despesas) Operacionais: Administrativas (197.494) (180.485)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 68.520 155.881
Resultado operacional antes do resultado 
 financeiro líquido 640.088 697.431
Resultado financeiro líquido (16.257) 11.378
Resultado operacional antes do IR e CS 623.831 708.809
(–) IR e CS corrente (67.161) (68.483)
Lucro/Prejuízo do Exercício 556.670 640.325

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2017 2016
- Impostos e contribuições a recolher (2) (3)
- Contas a pagar (5.864) 9.552
- Partes relacionadas/outros créditos (17.788) 2.712
Caixa líquido gerado (consumido) nas 
 atividades operacionais 457.184 432.446
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Pagamento dividendos (523.000) (441.000)
Caixa líquido gerado (consumido) nas 
 atividades de financiamento (523.000) (441.000)
Aumento (Redução) Líquido Atividades Financiamentos(65.816) (8.554)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 194.516 203.070
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 128.700 194.516
Aumento (Redução) Líquido Caixa Equivalentes Caixa (65.816) (8.554)

Diretor: Sergio Milano Benclowicz
Contador: Carlos Alberto Gomes do Vale - TC-CRC 1-SP 124.354/O-0

Balanços Patrimoniais 2017 2016
Ativo/Circulante 4.566.625 4.476.608
Caixa e equivalentes de caixa 48.466 47.755
Clientes 367.656 292.242
Adiantamentos a fornecedores – 23.556
Estoques 4.150.503 4.113.055
Não Circulante – –
Total do Ativo 4.566.625 4.476.608

Balanços Patrimoniais 2017 2016
Passivo/Circulante 12.071 23.661
Obrigações sociais e trabalhistas 99 191
Obrigações tributárias 9.026 9.071
Contas a pagar 2.946 14.399
Não Circulante 15.629 14.218
Depósitos de caução 15.629 14.218
Patrimônio Líquido 4.538.925 4.438.729
Capital social 2.120.000 2.120.000
Reserva de ágio 1.573.795 1.573.795
Reserva legal 80.038 65.541
AFAC 347.615 347.615
Lucros ou prejuízos acumulados 417.477 331.778
Total do Passivo 4.566.625 4.476.608

Demonstração dos Fluxos de Caixa 2017 2016
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 289.942 311.556
Lucro líquido (prejuízo) ajustado 289.942 311.556
Aumento de ativos: - Clientes (75.414) (197.123)
- Outras contas/Depósitos judiciais 23.556 –
- Estoques (37.448) (58.793)
Aumento de passivos: - Obrigações sociais e trabalhistas  (92) –
- Obrigações tributárias (45) (1.696)
- Contas a pagar (11.453) 12.685
- Partes relacionadas/Outros créditos 1.411 14.218
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades      
 operacionais 190.457 80.846
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Ajustes de exercícios anteriores (23.556) –
Pagamento dividendos (166.190) (108.000)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades 
 de financiamento (189.746) (108.000)
Aumento (Redução) Líquido nas Atividades 
 de Financiamentos 711 (27.154)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 47.755 74.909
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 48.466 47.755
Aumento (Redução) Líquido em Caixa e 
 Equivalentes de Caixa 711 (27.154)

FC - VII Participações S.A.
CNPJ: 15.346.269/0001-00 - NIRE: 35300419022

Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 (Em centenas de reais)

Demonstração do Resultado 2017 2016
Receita operacional bruta 437.520 419.406
Impostos sobre serviços (15.969) (15.650)
Lucro Bruto 421.551 403.756
Receitas (Despesas) Operacionais: Administrativas (94.065) (124.523)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 10.639 76.881
Resultado operacional antes resultado financeiro líquido 338.125 356.114
Resultado financeiro líquido (13.062) (9.642)
Resultado operacional antes do IR e CS 325.061 346.470
(–) IR e CS corrente (35.119) (34.914)
Lucro/Prejuízo do Exercício 289.942 311.556

Demonstração 
da Mutação do 

Patrimônio
Líquido Capital

social
Reserva

de capital

Adianta- 
mento para 

futuro au-
mento

de capital

Lucros
acumu- 

lados Total
Saldos 31/12/15 2.120.000 1.623.758 347.615 143.800 4.235.173
Reservas de lucros
 e reserva legal – 15.578 – (15.578) –
Lucros distribuídos – – – (108.000) (108.000)
Lucro (prejuízo) 
 do exercício – – – 311.556 311.556
Saldos 31/12/16 2.120.000 1.639.336 347.615 331.778 4.438.729
Reservas de lucros
 e reserva legal – 14.497 – (14.497) –
Lucros 
 distribuídos – – – (166.190) (166.190)
Ajustes de exercí-
 cios anteriores – – – (23.556) (23.556)
Lucro (prejuízo) 
 do exercício – – – 289.942 289.942
Saldos 31/12/17 2.120.000 1.653.833 347.615 417.477 4.538.925

Diretor: Sergio Milano Benclowicz
Contador: Carlos Alberto Gomes do Vale - TC-CRC 1-SP 124.354/O-0

FC - V Participações S.A.
CNPJ: 13.213.370/0001-59 - NIRE: 35300388593

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 (Em centenas de reais)  
Balanço Patrimonial 2017 2016

Ativo/Circulante 321.305 3.629.320
Caixa e equivalentes de caixa 211.468 47.557
Clientes 78.457 155.708
Partes relacionadas 31.380 –
Estoques – 3.426.055
Não Circulante 13.370 13.370
Depósitos judiciais 13.370 13.370
Total do Ativo 334.675 3.642.690
Passivo/Circulante 140.033 20.617
Obrigações sociais e trabalhistas – 211
Obrigações tributárias 126.187 7.723
Contas a pagar 13.846 12.683
Patrimônio Líquido 194.642 3.622.073
Capital social 215.345 2.075.000
Reserva de ágio – 1.132.500
Reserva legal 30.677 30.677
AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital – 164.667
Lucros ou prejuízos acumulados (51.380) 219.229
Total do Passivo 334.675 3.642.690

Demonstração do Resultado 2017 2016
Receita operacional líquida 276.125 303.478
Impostos sobre serviços (160.824) (11.077)
Lucro Bruto 115.301 292.401
Receitas (Despesas) Operacionais: Administrativas (166.233) (218.343)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 689.133 140.325
Resultado operacional antes do resultado 
 financeiro líquido 638.201 214.383

Demonstração 
 da Mutação 

do Patrimônio 
Líquido

 
Capital
social

Reserva  
de

capital

Adianta 
mento para

Lucros
acumu 

lados

futuro au 
mento  

de capital Total
Saldos 31/12/15  2.075.000 1.154.147 164.667 91.865 3.485.679
Reservas de lucros e 
reserva legal                     – 9.030 – (9.030)
Lucros distribuídos            – – – (44.200) (44.200)
Lucro (prejuízo) exercício – – – 180.594 180.594
Saldos 31/12/16  2.075.000 1.163.177 164.667 219.229 3.622.073
AFAC 164.667 – (164.667) – –
Reserva de 
capital/Ágio 1.132.500 (1.132.500) – – –
Lucros acumulados 595.228 – – (595.228) –
(–) Redução de 
capital social (3.752.050) – – – (3.752.050)
Lucros 
distribuídos    – – – (160.450) (160.450)
Lucro (prejuízo) 
do exercício – – – 485.069 485.069
Saldos 31/12/17 215.345 30.677 – (51.380) 194.642

Demonstração dos Fluxos de Caixa 2017 2016
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 485.069 180.594
Lucro líquido (prejuízo) ajustado 485.069 180.594
Aumento de ativos: - Clientes 77.251 (98.285)
- Outras contas/Depósitos judiciais – (8.370)
- Estoques 3.426.055 (51.691)
- Adiantamentos e antecipações (31.380) –
Aumento passivos: - Obrigações sociais e trabalhistas (211) (69)
- Obrigações tributárias 118.464 752
- Contas a pagar 1.163 11.349
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades 
 operacionais 4.076.411 34.280
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Redução/Variação de capital social (1.859.655)
Reserva de lucros (595.228) –
Integralização de capital (1.132.500) –
Adiantamento para futuro aumento de capital (164.667) –
Pagamento dividendos (160.450) (44.200)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades 
 de financiamento (3.912.500) (44.200)
Aumento (Redução) Líquido nas Atividades 
 de Financiamentos 163.911 (9.921)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 47.557 57.478
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 211.468 47.557
Aumento (Redução) Líquido em Caixa 
 e Equivalentes de Caixa 163.911 (9.921)Diretor: Sergio Milano Benclowicz Contador: Carlos Alberto Gomes do Vale - TC-CRC 1-SP 124.354/O-0

2017 2016
Resultado financeiro líquido (5.354) (9.142)
Resultado operacional antes do IR e CS 632.847 205.241
(–) IR e CS corrente (147.778) (24.648)
Lucro/Prejuízo do Exercício 485.069 180.593

AKIFITA BRASIL - EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA ME. torna público que requereu à
SEMA a Renovação da Licença de Operação para Fabricação de Laminados Planos e
Tubulares de Material Plástico, sito à Avenida Jaguarão, nº 513. Cidade Industrial Satélite
de São Paulo. Guarulhos/SP. Através do Processo Administrativo nº 40.771/2018.
FILTERMAQ MÁQUINAS FILTROS E COMPONENTES LTDA EPP. torna público que reque-
reu à SEMA a Licença Prévia e de Instalação para Fabricação de Máquinas p/ Indústria
Metalúrgica, Peças e Acessórios, exceto Máquinas-Ferramenta, sito à Rua Ibirajuba, nº
261. Antigo 49. Jardim Monte Carmelo. Guarulhos/SP. Através do PA nº 39.953/2018.

JOSÉ HACHIRO YAMAOKA INDÚSTRIA - ME, torna publico que recebeu da Prefeitura
de Itaquaquecetuba - Secretaria do Meio Ambiente a Renovação da Licença de
Operação nº 28/2018 valida até 16/07/2020, p/ a atividade de fabricação de máquinas
e equipamentos p/ uso industrial, sito Rua da Felicidade, 13 B- Pque. Novo Horizonte,
Itaquaquecetuba/SP.

KROMIA LABELL PRESS INDÚSTRIA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
GRÁFICAS LTDA. - EPP, torna publico que recebeu da Prefeitura de Itaquaquecetuba -
Secretaria do Meio Ambiente a Renovação da Licença de Operação nº 27/2018, valida até
16/07/2020, p/ a atividade de fabricação de máquinas e equipamentos p/ uso industrial,
sito Rua da Consolação, 335, Pque. Novo Horizonte - Itaquaquecetuba-SP.

Diariamente manifestantes e forças policiais 

entram em confrontos.

“O texto é muito vago e permite uma ampla in-
terpretação que poderia provocar a inclusão 
(na defi nição de terrorista) de pessoas que 

estão simplesmente exercendo seu direito de protes-
tar”, disse o porta-voz do escritório, Rupert Colville.

O porta-voz denunciou não apenas as ações des-
proporcionais das forças de segurança, “responsáveis 
pela grande maioria das mortes ocorridas durante os 
protestos”, mas especialmente criticou que grupos 
armados aliados ao governo usem a violência de 
forma indiscriminada. Desde 18 de abril, uma onda 
de protestos violentos tomam conta da Nicarágua. 

Diariamente manifestantes e forças policiais entram 
em confrontos. Muitos dos mortos em quase três meses 
de protestos foram baleados na cabeça, no pescoço, 
nos olhos. Segundo o secretário-executivo da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), Paulo 
Abrão, isso constitui prova de que “atiraram para matar”.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou 
um comunicado em que expressa preocupação pela 
violação dos direitos humanos na Nicarágua. A nota foi 
assinada em parceria com os governos da Colômbia, 
Costa Rica, do Equador, da Guatemala, de Honduras, do 
México, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai. O comunica-
do pede a “mais fi rme condenação aos graves e reiterados 
fatos de violência que se vêm produzindo na Nicarágua 
e que provocaram, até o momento, a lamentável perda 
de mais de 300 vidas humanas e centenas de feridos”.

Além disso, os 11 países exigem o fi m imediato dos 
atos de violência, intimidação e ameaças dirigidas à 

Para ONU, Nicarágua criminaliza protestos
O Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos 
denunciou que a Lei sobre terrorismo, aprovada recentemente pelo 

A
FP

sociedade nicaraguense e também o desmantelamento 
dos grupos paramilitares. O comunicado inclui ainda 
o  pedido de reativação do Diálogo Nacional na Ni-
carágua, que respeite as liberdades fundamentais e 
permita soluções pacífi cas no país.

Os países latino-americanos defendem também a 
continuidade dos trabalhos da Conferência Episcopal 
da Nicarágua em busca de solução para o confl ito. O 
presidente Daniel Ortega havia pedido a mediação da 
Igreja Católica. No entanto, apesar de ter aceitado as 
condições estabelecidas pelos bispos, Ortega rejeitou 
o primeiro relatório da CIDH, que acusa o governo de 
usar a força para intimidar os manifestantes (ABr).

Madeira Energia S.A. - Mesa
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 -  NIRE 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, 
em primeira convocação, no dia 02 de agosto de 2018, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São
Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aumento
de capital da Companhia, no valor de até R$ 1.210.000.000,00 (um bilhão e duzentos e dez milhões de reais), mediante a emissão de até
2.421.824.710 (dois bilhões, quatrocentos e vinte e um milhões, oitocentas e vinte e quatro mil e setecentas e dez) de novas ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,49 (quarenta e nove centavos) cada, a serem integralizadas com aportes de
créditos dos acionistas e em moeda corrente do País, para fins de integralização de capital na subsidiária integral da Companhia, Santo Antônio
Energia S.A. (“SAE”), no valor de R$ 174.720.000,00 (cento e setenta e quatro milhões, setecentos e vinte mil reais) e aumento de capital na SAE
de valor a ser definido na Assembleia; e (ii) instrução de voto da Companhia na condição de acionista da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, para tomar todas as providências cabíveis para a efetivação do aumento do capital social de sua 
subsidiária integral, conforme item “i” acima. Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão depositar
os respectivos instrumentos de mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a
referência “Assembleia Geral Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. 

São Paulo, 18 de julho de 2018. Madeira Energia S.A. - Mesa  - Felipe Montoro Jens - Presidente do Conselho de Administração
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Especial

Paula Laboissière /Agência Brasil

Amazonas, Roraima, Rio Grande do Sul, Rondônia e 
Rio de Janeiro são alguns dos estados que já con-
fi rmaram casos de sarampo este ano. Em 2016, o 

Brasil recebeu da Organização Pan-Americana de Saúde 
(Opas) o certifi cado de eliminação da circulação do vírus.

Dados do Ministério da Saúde mostram que a aplicação de 
todas as vacinas do calendário adulto está abaixo da meta 
no Brasil – incluindo a dose que protege contra o sarampo. 
Entre as crianças, a situação não é muito diferente – em 
2017, apenas a BCG, que protege contra a tuberculose e 
é aplicada ainda na maternidade, atingia a meta de 90% 
de imunização. Em 312 municípios, menos de 50% das 
crianças foram vacinadas contra a poliomielite. Apesar de 
erradicada no país desde 1990, a doença ainda é endêmica 
em três países – Nigéria, Afeganistão e Paquistão.

O grupo de doenças pode voltar a circular no Brasil caso a 
cobertura vacinal, sobretudo entre crianças, não aumente. O 
alerta é da Sociedade Brasileira de Imunizações (Sbim), que 
defende uma taxa de imunização de 95% do público-alvo. 
O próprio Ministério da Saúde, por meio de comunicado, 
destacou que as baixas coberturas vacinais identifi cadas 
em todo o país acendem o que chamou de "luz vermelha".

Confi ra as principais doenças que ensaiam um retorno 
ao Brasil caso as taxas de vacinação não sejam ampliadas.

Sarampo
O sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza 

viral, grave, transmissível e extremamente contagiosa. Com-

Saúde alerta que as baixas coberturas 
vacinais acendem a luz vermelha

Os primeiros sinais de queda nas coberturas vacinais 
em todo o país começaram a aparecer ainda em 2016. 
De lá para cá, doenças já erradicadas voltaram a ser 
motivo de preocupação entre autoridades sanitárias e 
profi ssionais de saúde

plicações infecciosas con-
tribuem para a gravidade 
do quadro, particularmente 
em crianças desnutridas e 
menores de um 1 ano de 
idade.

Os sintomas incluem fe-
bre alta acima de 38,5°C; 
erupções na pele; tosse; 
coriza; conjuntivite; e 
manchas brancas que apa-
recem na mucosa bucal, 
conhecidas como sinais de 
Koplik e que antecedem 
de um a dois dias antes do 
aparecimento da erupção 
cutânea.

A transmissão do sarampo acontece de quatro a seis dias 
antes e até quatro dias após o aparecimento do exantema 
(erupção cutânea). O período de maior transmissibilidade 
ocorre dois dias antes e dois dias após o início da erupção 
cutânea.

Poliomielite
Causada por um vírus que vive no intestino, o poliovírus, 

a poliomielite geralmente atinge crianças com menos de 
4 anos de idade, mas também pode contaminar adultos.

A maior parte das infecções apresenta poucos sintomas 
e há semelhanças com as infecções respiratórias como fe-
bre e dor de garganta, além das gastrointestinais, náusea, 
vômito e prisão de ventre.

Cerca de 1% dos infectados pelo vírus pode desenvolver 
a forma paralítica da doença, que pode causar sequelas 
permanentes, insufi ciência respiratória e, em alguns casos, 
levar à morte.

Rubéola
A rubéola é uma doença aguda, de alta contagiosidade, 

transmitida pelo vírus do gênero Rubivirus. A doença tam-
bém é conhecida como sarampo alemão.

No campo das doenças infectocontagiosas, a importância 

epidemiológica da rubéola está associada à síndrome da 
rubéola congênita, que atinge o feto ou o recém-nascido 
cujas mães se infectaram durante a gestação. A infecção 
na gravidez acarreta inúmeras complicações para a mãe, 
como aborto e natimorto (feto expulso morto) e para os 
recém-nascidos, como surdez, malformações cardíacas e 
lesões oculares.

Os sintomas da rubéola incluem febre baixa e inchaço 
dos nódulos linfáticos, acompanhados de exantema. A 
transmissão acontece de pessoa para pessoa, por meio das 
secreções expelidas pelo doente ao tossir, respirar, falar 
ou respirar.

Difteria
Doença transmissível aguda causada por bacilo que 

frequentemente se aloja nas amígdalas, na faringe, na 
laringe, no nariz e, ocasionalmente, em outras mucosas 
e na pele. A presença de placas branco-acinzentadas, 
aderentes, que se instalam nas amígdalas e invadem 
estruturas vizinhas é a manifestação clínica típica da 
difteria.

A transmissão acontece ao falar, tossir, espirrar ou por 
lesões na pele. Portanto, pelo contato direto com a pessoa 
doente. O período de incubação da difteria é, em geral, de 
um a seis dias, podendo ser mais longo. Já o período de 
transmissibilidade dura, em média, até duas semanas após 
o início dos sintomas.

A ocorrência de centenas de casos confi rmados de sarampo 
em Manaus e Roraima e a morte de um bebê em Manaus 

deixaram o país em alerta. Outros três estados - Rio Grande do 
Sul, Rondônia e Rio de Janeiro - também já registraram pacientes 
com diagnóstico positivo para a doença. O Brasil não registrava 
casos desde 2014 e a volta da doença preocupa. O sarampo já 
foi uma das principais causas de mortalidade infantil no país e 
pode deixar sequelas neurológicas. O vírus provoca manchas 
vermelhas no corpo, febre alta, tosse, coriza, conjuntivite e 
pontos brancos na mucosa bucal.

A vacina contra o sarampo está disponível na rede pública. A 
mais comum é a Tríplice Viral, que protege ainda contra rubé-
ola e caxumba. A Tetra Viral fornece ainda proteção adicional 
contra a varicela. São indicadas duas doses em um intervalo de 
um a dois meses. Em crianças, o intervalo deve ser um pouco 
maior, sendo a primeira dose entre os primeiros 12 e 15 meses 
de vida. De acordo com a médica Isabella Ballalai, presidente 
da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm): "Vacinar e 
combater a circulação do vírus não é só um ato individual, é um 
ato de solidariedade e de responsabilidade coletiva".

 • Como se pega o sarampo? - O vírus é facilmente trans-
missível. A doença se dissemina de forma similar à gripe, 
por vias respiratórias, através de um espirro, tosse, beijo 
e também pelas mãos. Então, é fácil ocorrer um surto de 
sarampo. Ele se alastra rapidamente;

 
 • Quais os riscos para quem contrai? - Em caso de suspeita, 

a pessoa precisa procurar uma unidade de saúde. Ela não 
deve usar medicamentos por conta própria. O sarampo não 
tem tratamento e o papel do sistema de saúde é dar suporte 
à pessoa. Pode ocorrer necessidade de hospitalização, mas 
é raro. Na maioria dos casos, o paciente fi ca em casa. Mas 
quadros graves ocorrem e a doença pode inclusive levar à 
morte;

 

Sociedade Brasileira de Imunizações defende uma taxa de imunização
de 95% do público-alvo.

Arquivo/ABr

Saiba quais são os sintomas do sarampo e como evitar
 • Como se proteger? - A 

única maneira eficaz é 
através da vacina. Crian-
ças, adolescentes e adul-
tos devem se imunizar não 
apenas para se protege-
rem, mas para proteger 
também os que não podem 
se vacinar e que são os que 
correm o maior risco de 
complicações e de terem 
quadros que evoluem ao 
óbito. Estamos falando 
de pessoas com câncer, 
pessoas que vivem com 
HIV e estão imunodepri-
midas, pessoas que estão 
fazendo quimioterapia 
ou outro tratamento com 
drogas que causam imu-
nossupressão;

 • Quem já teve sarampo 
precisa se vacinar? - Não. 
Quem tem certeza que 
teve a doença não precisa. 
O sarampo não ocorre 
duas vezes;

 • Quem não se lembra ou não sabe se foi vacinado 

precisa se vacinar? - Quem não tem certeza, mesmo que 
ache que já tenha se vacinado, deve se vacinar. Se não tem 
a carteirinha que comprove a vacinação, não há nenhum 
prejuízo para a saúde do indivíduo receber uma nova dose. 
Caso não tenham se vacinado na infância, pessoas com até 
29 anos conseguem obter duas doses da vacina na rede 
pública. Já entre 30 e 49 anos, recebem uma dose apenas. 
O Ministério da Saúde opta por não vacinar maiores de 50 
anos, porque a maioria das pessoas dessa faixa etária teve 
o sarampo na infância.

 • Onde se vacinar? - Em postos de saúde espalhados pelas 
cidades. O Ministério da Saúde disponibiliza a vacina há 
muito tempo. É importante destacar que a vacina não é só 
para a criança. O adulto pode ser o responsável pelo início 
de um surto no país ou na sua região. Apenas uma minoria 
que recebe as duas doses não cria imunidade. São cerca de 
2%. Mas se toda a população estiver vacinada, essas pessoas 
também estarão protegidas.

  Há alguma situação em que a vacina não é recomendada, por 
exemplo, após o consumo álcool ou drogas? - Situações de 

vida comum, como o consumo de álcool, não contraindicam 
a vacinação. Uma das contraindicações é relacionada com 
as situações de imunodepressão. Grávidas não podem ser 
vacinadas. Para que estas pessoas fi quem protegidas, as 
demais precisam se vacinar; 

 • Qual estação do ano ocorre mais transmissão da 

doença? - Antigamente, o sarampo tinha maior ocorrência 
na primavera. Hoje, o que podemos dizer é que ambientes 
fechados ampliam as chances de disseminação das doenças 
que são transmitidas por via respiratória;

 • Como está o cenário atual? - Temos atualmente surtos 
secundários decorrentes da importação do vírus. De 2000 
a 2013, tivemos casos pontuais e todos importados. Não 
tivemos surtos. Em 2013, importamos o vírus, provavelmente 
da Europa, e tivemos surtos no Ceará e em Pernambuco. 
De 2014 pra cá, não tivemos mais casos. Em 2016, recebe-
mos o certifi cado de erradicação da circulação do vírus do 
sarampo no país. E agora, em 2018, fomos surpreendidos 
pela importação da Venezuela. E temos uma preocupação 
grande quando vemos, por exemplo, casos em Porto Alegre, 
onde o vírus foi trazido de Manaus (ABr).

Vacinação é a melhor forma de evitar a doença.

OMS/ONU/ABr
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News@TI
LOUVE lança bíblia de bolso

@O Louve, primeiro aplicativo brasileiro exclusivo de música e 
conteúdo gospel, disponibiliza para seus usuários uma nova 

ferramenta: a Bíblia Falada. A nova seção do aplicativo reúne os 
sessenta e seis livros da Bíblia Sagrada de forma atual e tem trilha 
sonora especialmente pensada por especialistas. Cada livro virou uma 
playlist ordenada de modo estratégico para que os usuários identifi -
quem e acessem o conteúdo de forma rápida e prática. O projeto da 
Bíblia no LOUVE surgiu por meio de uma parceria que envolveu o 
pastor americano Eugene Peterson; a Editora Vida, responsável pela 
tradução; o dublador e pastor Marco Ribeiro e a gravadora carioca 
MK Music, encarregada pela distribuição digital. A plataforma, que já 
conta com o repertório de Aline Barros, Anderson Freire e Fernanda 
Brum acaba de receber mais de trinta novos artistas. Agora será 
possível também ouvir de Davi Sacer, Jotta A, Vino Santos, Marina 
Viana, Perlla, David e Ageu, entre outros (https://louve.fm/player).

Startup brasileira de Nuvem ganha prêmio 
internacional da Microsoft 

@Entre 2.600 nomes em 115 países diferentes ao redor do mundo, 
a FC Nuvem, startup brasileira de tecnologia, recebe prêmio da 

Microsoft por demonstrar excelência e inovação no uso de cloud com-
puting para loja virtual de grande e-commerce brasileiro de livros. A 
premiação ocorrerá no Microsoft Inspire, evento Mundial de Parceiros 
Microsoft que ocorrerá em Las Vegas, Nevada, até amanhã (19). O 
Azure Compete Award premia todo o ano empresas que entregam 
soluções inovadoras de grande valor para o core business de seus 
clientes utilizando tecnologias em nuvem. O caso de sucesso que levou 
a empresa a receber este prêmio foi o projeto de migração de infraes-
trutura de nuvem deste varejista da AWS para o Microsoft Azure, com 
otimização do ambiente para suportar o imenso volume de acessos e 
vendas estimado pelo cliente para este período. “Considerado o dia 
mais importante para o comércio eletrônico, com 10x mais acessos 
do que o normal durante todo o dia, a Black Friday exige que as lojas 
virtuais participantes tenham uma infraestrutura robusta, monitorada 
e suportada adequadamente para este evento.”, relata CEO da FC 
Nuvem, Fabiano Brito.

São Paulo, quarta-feira, 18 de julho de 2018

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br

Página 7

Indústria 4.0 e a 
segurança dos dados: 
como acompanhar a 
evolução tecnológica
de maneira segura?

Com a chegada da 

Indústria 4.0 e a 

automação dos dados, 

os processos produtivos 

fi caram super 

conectados

Conhecida como a quarta 
revolução, esse mo-
vimento colocou as 

fábricas em um novo patamar 
de produtividade, efi ciência 
e gestão ao, por exemplo, 
promover a automatização de 
suas operações e migração 
dos dados para a nuvem. Se, 
por um lado, estas mudanças 
trazem inúmeros benefícios 
para toda a cadeia produtiva, 
como melhora da performance, 
redução de custos e insumos 
para análises preditivas, por 
outro lado ainda gera muita 
insegurança.

Por mais que esta preocupa-
ção seja legítima, é importante 
desmistifi car alguns conceitos 
preestabelecidos sobre esta 
nova onda tecnológica. Todos 
os departamentos de uma 
fábrica precisam saber como 
lidar com estas informações e 
a maneira correta de preservá-
-las. Alguns setores, como 
Tecnologia da Informação, 
Marketing, Vendas, RH, Ges-
tão e Finanças, por exemplo, 
já lidam com a automatização 
das suas operações há mais 
tempo e a migração para um 
ambiente cada vez mais digital 
acontece de maneira natural. 
Porém, para o chão de fábrica 
este ainda é um assunto novo, 
que gera dúvidas e inseguran-
ças e, em muitos dos casos, 
atrasa a implementação de 
novos projetos.

Porém, basta olhar o macro 
e perceber que a maioria das 
áreas da uma empresa já ope-
ra na nuvem para entender 
que as informações não fi cam 
vulneráveis. O faturamento de 
uma corporação, o estoque das 
lojas, dados dos funcionários, 
são alguns dos exemplos de 
informações sigilosas e im-
portantes que já podem ser 
acessadas de qualquer lugar 
sem que a insegurança seja 
um impeditivo.

Durante nossas incursões 
por fábricas de todo o Brasil, 
um dos temores mais comuns 
é o vazamento de informa-
ções. Porém, ao analisarmos 
históricos de invasões em 
empresas de todo o mundo, 
fi ca claro que a maioria delas 
não partiu de hackers e sim 
dos próprios colaboradores. 
Segundo pesquisa do Gartner, 
divulgada em 2015, os usuários 
são responsáveis por 95% das 

falhas de cloud computing - e 
não a tecnologia.

Um destes exemplos é o 
caso WikiLeaks, vazamento de 
informações da CIA que expôs 
muitos dados confidenciais 
dos Estados Unidos. O que os 
jornais noticiaram como uma 
invasão hacker, foi na verdade 
um ex-funcionário que facili-
tou o acesso à terceiros.

No caso da indústria, na 
maior parte destes casos, o 
principal motivo para o va-
zamento de informações da 
nuvem pelos funcionários é 
o despreparo, falta de treina-
mento qualifi cado e problemas 
no processo operacional. Por 
isso que, quando falamos em 
segurança, é fundamental 
manter em total harmonia o 
tripé: pessoas, processos e 
tecnologia. Não basta que os 
processos e a tecnologia sejam 
efetivos se os usuários não 
estiverem cientes de como é 
importante proteger o ambien-
te corporativo.

Quando olhamos para a in-
dústria é fácil perceber a rapi-
dez com que ela vem evoluindo. 
A chamada Internet Industrial 
tem um papel importantíssimo 
para o crescimento do País, 
principalmente ao que se re-
fere à inovações tecnológicas 
efetivas e seguras. Os robôs 
adotados nas fábricas passam 
por constantes manutenções 
preventivas para garantir que 
não haja nenhum erro que 
os tornem vulneráveis, pelo 
contrário, eles são prepara-
dos para desenvolverem suas 
atividades em sintonia com as 
demais máquinas e pessoas, 
contribuindo - e muito! - para 
o desenvolvimento da nova 
economia.

Tudo que é novidade gera 
buzz e é normal que as pessoas 
se sintam inseguras. Porém, 
com a minha experiência posso 
afi rmar que se as companhias 
investirem em processos, 
seguirem os protocolos de 
segurança e trabalharem todas 
as pontas de uma planta fabril, 
a digitalização as tornarão mais 
competitivas não só frente 
aos concorrentes locais, mas 
também diante das empresas 
globais, que já avançam de 
forma mais rápida na disrupção 
das linhas de produção. Com 
a chegada defi nitiva da indús-
tria 4.0 em todos os departa-
mentos da indústria - desde 
TI, passando por Logística, à 
Produção - elas ganharão em 
competitividade e terão um 
rápido retorno fi nanceiro.

(*) É diretor de Desenvolvimento
de Negócios da Pollux.

Ricardo Gonçalves (*)

Centro de treinamento para clientes
A AkzoNobel inaugurou no último dia 

12 um espaço voltado para capacitação 
de profi ssionais da indústria moveleira. 
Localizado na planta de Santo André (SP), 
o AkzoNobel Training Center (ATC) dis-
ponibiliza equipamentos bastante similares 
aos utilizados pelos clientes do segmento 
de Wood - da marca Sparlack Industrial -, 
proporcionando treinamentos de aplica-
ções de produtos de acordo com a realidade 
das empresas parceiras.

O centro conta com duas cabines para 

aplicação à pistola e possui equipamentos 
que reproduzem a linha de pintura dos 
clientes com fi delidade, tal como a simula-
ção da aplicação da tecnologia ultravioleta. 
Por isso, parceiros que não contam com 
laboratórios para testes de desenvolvi-
mento de novos padrões e tecnologias, por 
exemplo, também podem utilizar o espaço 
com esta fi nalidade e assim antecipar a 
execução de sua linha de produção, de 
forma prática e ágil.

"O ATC busca facilitar e agregar valor 

aos negócios dos nossos clientes por ofe-
recer maior assertividade no uso de nossos 
produtos da marca Sparlack Industrial 
na indústria moveleira. Com isso, ganha-
mos no relacionamento e contribuímos 
com entregas de mobiliários de melhor 
qualidade e acabamento ao consumidor 
fi nal, fortalecendo toda a cadeia", afi rma 
Sergio Munhoz, gerente de negócios para a 
América do Sul, da AkzoNobel - Repintura 
Automotiva e Revestimentos para Madeira 
(www.akzonobel.com).

Juliana Bittencourt (*)

Se esse mesmo indivíduo 
for motivado correta-
mente, ele pode atingir 

80% da sua capacidade em 
desempenho. Agora a per-
gunta que não quer calar: 
como criar um ambiente 
onde uma equipe realize o 
trabalho buscando o máximo 
da sua produtividade? 

A verdade é que colabo-
radores quando são bem 
tratados e valorizados, se 
sentem inspirados e com 
perspectivas, e como resul-
tado realizam o trabalho com 
empenho, buscando resulta-
dos para a empresa. Cada vez 
mais as organizações estão 
reformulando suas estrutu-
ras para sistemas de hierarquias cada vez mais enxutos e 
próximos dos funcionários.  Empresas preocupadas em 
ter profi ssionais felizes é certamente o que as diferencia 
no mercado e torna-as mais competitivas.

Vivenciado diariamente os desafi os das empresas para 
despertar maior  motivação e engajamento das suas equipes, 
ao mesmo tempo, convivendo com os anseios e expectativas 
dos colaboradores, alguns pontos são essenciais para gerar 
maior produtividade da equipe. Uma delas, sem dúvida, é 
deixar claro para todos qual é a razão de existir da empresa. 
Quando existe um propósito claro, o colaborador trabalha 
com foco mais direcionado, se torna mais produtivo e presta 
um atendimento ainda melhor aos clientes. 

Outro ponto que costuma ter um impacto negativo na 
motivação do profi ssional é problemas de relacionamento 
com a liderança. Perder talentos por essa razão não é o que 

Como reverter a 
desmotivação no trabalho? 

Uma pesquisa da Universidade de Harvard sobre motivação individual trouxe um dado instigante. O 
estudo revela que um profi ssional pode passar a vida com um rendimento de 25% da sua capacidade 
no trabalho e ainda assim se manter no emprego

as empresas querem. Os colaboradores, de forma geral, 
precisam de inspiração e ter gestores que sejam exemplos 
de conduta faz toda a diferença. É fundamental que cada 
um tenha claro qual é a sua real missão dentro da empresa 
e a importância que sua atividade tem para a organização.  

Não tem como deixar de mencionar também a impor-
tância de um bom  plano de cargos e salários. Mesmo que 
a atual geração de profi ssionais esteja mais preocupada 
com a satisfação profi ssional do que com  o dinheiro, o 
salário ainda pesa muito, sim, no conjunto de fatores que 
deixam o colaborador motivado. Por isso, ter um plano de 
cargos e salários bem defi nido com bom retorno fi nanceiro 
é importante.

Já a humanização do ambiente de trabalho pode ser uma 
efi ciente injeção de ânimo nos profi ssionais da empresa. 
Entender que o funcionário tem uma vida com seus inú-
meros desafi os fora da empresa é o primeiro passo para 
uma relação mais transparente. Mostrar a preocupação 
da empresa com  a vida do funcionário ajuda a estabelecer 
uma relação de confi ança e de comprometimento por parte 
do colaborador. 

Em tempos em que tudo acontece de forma extrema-
mente acelerada, o mercado se tornou mais competitivo 
e está mais exigente. Por isso, cada vez mais é necessário 
investir no capital humano e em estratégias que mantenham 
os colaboradores empenhados a exercer o máximo da sua 
produtividade. Assim, quem sabe,  é possível atingir os 
80% da capacidade que, segundo o estudo de Harvard, é 
peculiar a qualquer profi ssional. 

(*) É gestora de Recursos Humanos da Ahgora Sistemas.

Talvez você ainda não tenha 
ouvido falar sobre SaaS – Sof-
tware as a Service -, mas cer-
tamente já usou algum serviço 
neste formato. Para explicar 
um pouco melhor, trata-se 
de uma licença de software 
utilizada na internet, na qual 
não é preciso baixar, instalar 
ou atualizar. Ou seja, contrata-
-se o acesso a um sistema 
completo, sem a necessidade 
de confi gurar a infraestrutura 
ou a plataforma em que será 
utilizada.

De acordo com o estudo 
“The Brazil SaaS Landscape 
2017”, feito pela Rock Con-
tent, em parceria com a Sa-
aSholic, Signail Hill e Redpoint 
eVentures, 71% das empresas 
pesquisadas que utilizam o 
modelo foram fundadas em 2010, o que mostra que esse ainda 
é um mercado em expansão no País. As que já adotaram o 
SaaS perceberam os benefícios oferecidos por esse modelo de 
consumo de TI, tanto em ganhos de produtividade e qualidade, 
quanto em tempo e redução de custos.

Dentro das empresas, a área de tecnologia é uma das mais 
benefi ciadas e a primeira a sentir o impacto do uso do SaaS. O 
trabalho operacional é reduzido drasticamente, uma vez que 
as rotinas que deveriam ser executadas, como processos de 
confi guração e backup de dados, são feitos de forma automá-
tica na nuvem. Outro ponto crucial é o acesso diário a versão 
mais recente do software. Dessa maneira, é possível focar em 
processos mais estratégicos, que aumentam a produtividade das 

equipes e também a qualidade 
do serviço realizado.

Na questão econômica, isso 
não é diferente. O software 
como serviço tem um custo 
mais baixo se comparado com 
o modelo padrão. A maioria 
das aplicações em SaaS per-
mite ao profi ssional escolher 
o plano mais adequado ao 
seu negócio, de acordo com 
o número de usuários e, ape-
nas, pelo tempo que precisa. 
Com isso é possível investir o 
valor economizado em outras 
frentes, incentivando cada vez 
mais o crescimento.

Um impacto direto por meio 
da utilização desse modelo é o 
aumento da mobilidade e dis-
ponibilidade das operações, 
permitindo que o trabalho 

remoto cresça nas organizações. Uma pesquisa sobre “O Fu-
turo do Trabalho” mostrou que mais de 40% dos entrevistados 
já praticam o home offi ce e, além disso, mais da metade deles 
afi rmam que isso aumenta a produtividade. 

Todos esses pontos proporcionam mais agilidade e destreza 
no serviço prestado pelas empresas, seja na questão operacional 
como na evolução do negócio. É preciso entender que, se o SaaS 
é o resultado de uma evolução tecnológica, o crescimento da 
empresa também pode estar diretamente ligado a implementação 
desse modelo, que vem crescendo no mundo todo.

(Fonte: Higor Franco, diretor-geral da Locaweb Serviços de Internet,
unidade de varejo da Locaweb).

Como otimizar a operação de uma empresa 
por meio de SaaS (softwares como serviço)?
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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 18 de julho de 2018. Dia de São Frederico de Utrecht, Santa 
Maria de Galícia, São Estácio, São Arnolfo, São Francisco Solano e Dia 
do Anjo Mihael, cuja virtude é a harmonia. Dia Nacional do Trovador, 

e Dia Mundial dos Veteranos de Guerra. Hoje aniversaria Wagner 
Montes, apresentador de televisão brasileiro nascido em 1954, o ator 
Vin Diesel que faz 51 anos, o cantor e ator Conrado nascido em 1970 
e o ator Chace Crawford faz 33 anos.

O nativo do dia
O nativo do Câncer deste dia e grau encontra sua felicidade fazendo 
outros felizes. Ponderado, inteligente gosta de buscar conhecimento. 
Capaz, trabalhador e responsável pode alcançar posições de autoridade. 
Tem forte senso para negócios, o que o pode levar a trabalhar com sucesso. 
Funciona bem nas atividades comunitárias e têm um apreço particular 
pelas crianças e pela vida familiar, constituindo famílias relativamente 
grandes. Interessa-se muito pela relação a dois. É normalmente a partir 
daí que amadurece suas relações sociais, profi ssionais e amigáveis.

Dicionário dos sonhos
CARRO – Dirigi-lo, vitória em trabalho árduo e difícil. 
Viajar, dirigir bem sua vida. Passear nele, prejuízos 
por excesso de confi ança. O carro tem como símbolo 
mudança, se no sonho estiver viajando por uma longa 
estrada. Sofrer acidentes sem fi car machucado, solu-
ção dos seus problemas e mudança para melhorar na 
vida. Números de sorte:  14, 22, 64, 67 e 86.

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

Esta quarta é o sétimo dia da lunação. A Lua em Libra fi ca em mau aspecto com Saturno deixando o astral um 

pouco pesado de manhã cedo. Saturno nos lembra dos compromissos e responsabilidades, mas não podemos 

deixar as cobranças e o cansaço interferir no nosso estado de espírito. Como a Lua faz um aspecto positivo com 

Marte retrógrado, será possível reverter as emoções negativas através de ações empreendedoras, atividades físicas, 

principalmente as coletivas e também solucionando problemas com o apoio de grupos e na comunidade.
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Analise bem qualquer situação 
fazendo o julgamento acertado e de-
dicando-se ao que é mais importante. 
Como a Lua faz um aspecto positivo 
com Marte retrógrado, será possí-
vel reverter as emoções negativas 
através de ações empreendedoras, 
atividades físicas, principalmente as 
coletivas. 94/794 – Vermelho.

Seja mais entusiasmado e mais ágil 
em seus argumentos. É um dia em 
que os empreendimentos e as tarefas 
que exijam muito esforço ganharão 
destaque e trarão reconhecimento. 
Nesta quarta não faça pouco dos ou-
tros ou se arrependerá desta atitude. 
18/118 – Branco.

Com Marte ainda voltando atrás, 
resolva o mais difícil solucionando 
problemas com o apoio de grupos 
e na comunidade. Dedique-se, tire 
até um tempo para se aprimorar e 
conhecer mais a fundo os assuntos 
que lhe interessa. Um dia para ser 
dedicado ao julgamento acertado. 
56/956 – Amarelo.

A Lua em Libra fi ca em mau aspecto 
com Saturno deixando o astral um 
pouco pesado de manhã cedo. Cuide 
melhor de si mesmo do seu ambiente 
e da intimidade. Seja direto, use de 
lógica em tudo que fi zer, agindo com 
prudência e honestidade. 84/184 
– Verde.

No período da tarde as comunicações 
fi cam mais fáceis, bem como viagens 
e passeios. Prepare-se para executar 
os planos que estão sendo prepara-
dos para depois do aniversário. Mas 
cuidado, o apelo à sexualidade pode 
se manifestar de forma exagerada. 
73/673 – Amarelo.

Dia muito propício aos contatos e a 
comunicação em geral. Não deixe 
que os problemas o desanimem 
nesta fase mais delicada do ano 
que hoje começa. O Sol indo para 
Leão na próxima semana aumenta a 
meditação e a refl exão, fazendo com 
que encontre soluções positivas. 
88/788 – Verde.

O momento é bom para começar coi-
sas novas e aproximar-se de pessoas 
dando início a novas relações. Precisa 
concentrar-se nas tarefas do dia a 
dia e fazer tudo que seja benéfi co 
ao organismo. A lentidão no agir 
diante de exigências ocorre devido a 
tendência à refl exão. 35/435 – Cinza.

À tarde e à também noite serão 
ótimas para atividades físicas e 
para tomar iniciativas. Saturno nos 
lembra dos compromissos e res-
ponsabilidades, mas não podemos 
deixar as cobranças e o cansaço in-
terferir no nosso estado de espírito. 
44/644 – Violeta.

Como a Lua faz um aspecto positivo 
com Marte retrógrado, será possí-
vel reverter as emoções negativas 
através de ações empreendedoras, 
atividades físicas, principalmente 
as coletivas e também solucionando 
problemas com o apoio de grupos e 
na comunidade. 59/759 – Verde

Os empreendimentos e as tarefas 
que exijam muito esforço ganharão 
a força realizadora que aumenta o 
senso de oportunidade. Faça aquilo 
que exija prudência e honestidade e 
os assuntos ligados a fi nanças.  Afi r-
me-se e consiga aquilo que deseja. 
48/348 – Azul.

Execute suas atividades com boa 
disposição, esperança e determi-
nação. Mergulhar em tarefas que 
envolvam assuntos que nos são 
apaixonantes dará muito certo. 
Dia muito propício aos contatos e a 
comunicação em geral. Muita força 
e pioneirismo nos atos e pensamen-
tos. 66/566 – Cinza.

Sonhe alto, mas faça alguma coisa 
nova, até saia da rotina para que 
se sinta mais seguro. Os assuntos 
ligados metais e as atividades mili-
tares serão muito mais importantes 
nesta metade de semana. Prepare-se 
para realizar viagens e manter novos 
contatos. 87/387 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para o namorado ser fi el: Pegue uma camisa dele, 
fi ta preta, uma pedra e fi o de seu cabelo. Sem ele 
perceber, corte um pedacinho do tecido da camisa 
do seu namorado e, usando a fi ta preta, amarre o 
pedaço de tecido numa pedra, juntamente com um fi o 
de cabelo seu. Jogue esta pedra num rio bem fundo 
e nunca será traída por ele.
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Refl exões
Dinos 

O projeto de entretenimento educativo 
para toda a família traz um megashow de 
dinossauros em tamanho real em perfeito 
movimento e uma exposição interativa. No 
total, Dinos Experience traz ao público 
mais de 25 dinossauros, entre eles 15 
espécies diferentes, que ajudam a contar 
como viviam, como se alimentavam e como 
se defendiam dos temíveis predadores. 
Exposição Interativa,  seguindo o caráter 
educativo de Dinos Experience, o projeto 
conta ainda com uma área expositiva na 
qual as crianças poderão aproveitar uma 
Área de Escavação, em que entenderão 
melhor o trabalho de paleontólogos na bus-
ca por fósseis. No mesmo local os visitantes 
terão uma experiência em uma fl oresta, 
com as mais variadas espécies, réplicas 
de esqueletos, e poderão interagir com 
dinossauros que andarão pelo público.

Serviço: Shopping Eldorado, Av. Rebouças, 3970, Pi-
nheiros. Quintas e Sextas às 20h, sábados às 18h e às 20h 
e aos domingos às 16h e às 18h. Ingresso: a partir de R$ 
72 (para 3 pessoas). 

Nota
Bruno Del Rey acaba de lançar “Começou 

Tem Que Ter Fim”. Gravado quase que 
inteiramente ao vivo, com equipamentos 
analógicos e instrumentos vintage, o se-
gundo EP do artista inspira-se na estética 
sonora e visual dos anos 50 e 60, incluindo, 
de maneira direta, o soul americano e a 
música brasileira desse mesmo período. 
Composto por 3 tracks completamente 
autorais, mini álbum conta com a produ-
ção musical de Augusto Passos - também 
baixista de Thiago Pethit. A mixagem e 
masterização é de Dudinha Lima. Abrindo 
o disco, a faixa-título “Começou Tem Que 
Ter fi m” é autobiográfi ca. Na sequência, a 
ensolarada “Escape From Romance” abre 
espaço para um novo amor pintando no 
ar, daqueles que, por mais arriscado que 
seja, não podemos deixar de viver. Por fi m, 
“A Pia” escancara a percepção do fi m imi-
nente. É sobre sentir-se impotente frente 
ao desenrolar dos problemas e todos os 
sentimentos, bons e ruins, afl orados a partir 
disso. Ouça aqui:( https://bit.ly/2JU12xy). 

Fábulas
O espetáculo “Cordel Fabuloso ” tem como 

mote as Fábulas de Esopo e se utiliza de uma 
simbologia particular para apresentar ao 
público inesquecíveis ensinamentos morais, 
através de muita diversão. A peça tem início 
com a história de Cora e Nina, duas garotas 
que precisam transportar um baú repleto de 
contos. No decorrer do caminho, percebem 
que já não suportam tamanho peso e decidem 
dividir algumas das fábulas com a plateia, 
a fi m de facilitar o transporte da bagagem. 
Essa proposta oferece ao espectador uma 
apresentação lúdica e mágica, onde cada 
história é uma surpresa, que encanta e leva à 
refl exão ao mesmo tempo. A montagem, feita 
em estrutura de Cordel, traz características 
típicas como as cores e rimas, aliadas à iden-
tidade do Grupo Careta, que é a irreverência 
e a comédia, além de um belíssimo cenário, 
fi gurinos coloridos, a atuação brilhante de 
cada artista e a habilidade de inserir o público 
em um mundo de fantasia.

Serviço: Viradalata, R. Apinajés, 1387, tel. 3868-2535. 
Sábados (21 e 28) às 16h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).

Contação de 
histórias

Acompanhar a vida de uma 
simples folha de plátano, desde o 
seu nascimento até a chegada do 
outono, quando ela deixa a árvore 
para sempre. Em síntese, esta é a 
proposta do livro “A Última Folha” 
(Editora Insight, 40 págs.), de 
Adriana Barretta Almeida, com 
ilustrações de Rosangela Grafetti, 
que será lançado. No evento a au-
tora autografa a obra e conversa 
com o público, além de realizar 
uma Contação de Histórias, dan-
do vida aos personagens do livro. 
Em seguida, será realizada uma 
Ofi cina de Frottage de Folhas, 
técnica de desenho que transfere 
texturas para o papel. Os parti-
cipantes terão a oportunidade 
de observar as linhas, formas e 
texturas das folhas de árvores e 
compor trabalhos artísticos com 
seus desenhos. 

 
 Serviço:  Livraria NoveSete: R. França 

Pinto, 97, Vila Mariana, tel. 5573-7889. 
Sábado (28) às 15h. Entrada franca.

Marcelle Barreto e Angela Coltri.

Com repertório de música instrumental em home-
nagem às mulheres que se destacaram na história da 
música brasileira e internacional, Chiquinha Gonzaga 
(Atraente e Corta-Jaca), Lia de Itamaracá (Minha Ci-
randa e Quem me deu foi Lia), Lea Freire (O sorriso do 
gordo e Vatapá), Aretha Franklin (Respect e Amazing 
Grace), Ella Fitzgerald (Summertime), dentre outras, o 
show apresenta arranjos inéditos elaborados a partir de 
elementos acústicos e eletrônicos. Com Marcelle Barreto 
e Angela Coltri.

Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Amador Bueno, 505. Sexta (20) às 19h. 
Entrada franca.

Cena do musical “O Som e a Sílaba”.

“O Som e a Sílaba” 
com texto e direção 
de Miguel Falabella, 
foi concebido 
especialmente para 
Alessandra Maestrini 
e Mirna Rubim, duas 
cantoras atrizes com 
registro lírico

O espetáculo  conta 
a estória de Sarah 
Leighton, uma jovem 

com diagnóstico de autismo 
altamente funcional, uma 
savant, com habilidades es-
pecífi cas em algumas áreas, 
entre elas a música, e sua 
relação com Leonor Delise 
(Mirna Rubim), sua profes-
sora de canto. A música vai 
unir essas duas mulheres e 
esse encontro mudará a vida 
de ambas.Sublime, tocante, 
emocionante, ri muito, de 
arrepiar... São alguns dos 
principais comentários que 
se ouvem ao fi nal do musical, 
ou que chegam pelas redes 

“O Som e a Sílaba”

sociais, do público maravi-
lhado com o espetáculo, im-
pressionado com as vozes de 
Alessandra Maestrini e Mirna 
Rubim. Recheado com árias, 

duetos e trechos de óperas, O 
Som e a Sílaba celebra o mis-
tério da mente humana, com 
um texto terno, engraçado e 
comovente. Com Alessandra 

Maestrini e Mirna Rubim.
 
Serviço: Teatro VIVO, Av. Dr. Chucri 

Zaidan, 2460, Morumbi. Sexta (20). sábado 
(21) às 21h e domingo (22) às 18h. Ingres-
sos: R$ 50.
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Instrumental
Daniele Logarinho

Dons
“Nossos dons e talentos 
são manifestações do nosso 
propósito na Terra. Eles são 
expressões do Amor. São 
nosso tesouro espiritual. 
Mas, é lamentável que al-
guns tenham esquecido 
do seu próprio tesouro. 
O ser humano foi tão se-
veramente reprimido que 
deixou de expressar seus 
dons naturais. Ele deixou 
de ser natural e passou 
a ser aquilo que agrada 
à família e à sociedade. 
E assim ele passa a vida 
buscando remédios para 
curar os sintomas causados 
pelo esquecimento de si 
mesmo.”

Sri Prem Baba
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As mulheres mudaram 

muito, mas muito mesmo, 

ao longo do tempo

Lá atrás, no passado, eram 
extremamente submissas, 
pacífi cas, passivas, até.

Imaginem que Sara, mulher do 
patriarca Abraão, chamava-o de 
senhor!

Aqui, no nosso Brasil varonil 
(varonil mesmo, no sentido de 
“varão”, homem), as mulheres tin-
ham posição de inferioridade regis-
trada em lei! Lei 3071 de 1º de janeiro 
de 1916 – Código Civil Brasileiro – que 
defi nia a mulher casada como incapaz 
de realizar certos atos e previa que ela 
necessitava da autorização do marido 
para exercer diversas atividades, 
incluindo a de ter uma profi ssão ou 
receber uma herança! Ao se casar, a 
mulher perdia sua plena capacidade, 
tornando-se relativamente incapaz, à 
semelhança dos índios, dos pródigos 
e dos menores púberes (entre 16 e 
18 anos). 

Sequer votar elas podiam!
Só em 1932 – mesmo ano da glo-

riosa Revolução Constitucionalista 
de São Paulo – elas adquiriram esse 
direito, através do Decreto 21.076, 
de 24 de fevereiro. “Meio direito”, na 
verdade, porque havia restrições: só 
podiam votar as mulheres casadas, 
com autorização do marido; as 
viúvas e as solteiras que tivessem 
renda própria! A Constituição 
de 1934 suprimiu essas exigên-
cias. Contudo, estabelecia como 
obrigatório apenas o voto mascu-
lino, diferença que foi fi nalmente 
eliminada na Constituição de 1946.

Só que, no Nordeste, a coisa 
caminhou de forma diferente. No 
Rio Grande do Norte, em 1927, a lei 
eleitoral determinava, no artigo 17, 
que, no Estado, poderiam “votar e ser 
votados, sem distinção de sexo” todos 
os cidadãos que se enquadrassem nas 
exigências da lei. Bastou isso para que 
despontasse a primeira eleitora do 
Brasil: Celina Guimarães Viana! 

Pouco depois, em 1929, no mesmo 
Rio Grande Norte, Alzira Soriano 

tornou-se a primeira prefeita do Bra-
sil e da América do Sul. Pelo Partido 
Republicano, disputou a prefeitura 
de Lages, e venceu seu oponente 
Sérvulo Pires Neto Galvão, ao receber 
60% dos votos!

Em 1962, um novo marco assinala 
mais uma conquista feminina, com a 
Lei 4121, de 27 de agosto: o Estatuto 
da Mulher Casada que, entre outras 
coisas, confere-lhe o direito de viajar 
sem autorização do marido e de 
gerenciar seus bens patrimoniais. 
Na sequência, maiores liberdades e 
direitos são-lhe concedidos pela Lei 
do Divórcio, que fi nalmente emerge 
através da Emenda Constitucional 

número 9, de 28 de junho de 1977, 
regulamentada pela Lei 6.515, de 26 
de dezembro do mesmo ano e que 
se deveu à luta insana do senador 
Nélson Carneiro. Tudo se coroa com 
a Constituição de 1988, que equipara 
homens e mulheres em direitos e 
obrigações!

Mas, para se ter uma ideia do que 
ocorria por aqui nos anos 1950 e 
1960, basta procurar nos registros 
do Google as recomendações de 
revistas femininas às mulheres de 
então. Eis algumas:

“Não se deve irritar o homem 
com ciúmes e dúvidas” (Jornal da 
Moças, 1957). 

“Se desconfi ar da infi delidade 
do marido, a esposa deve redobrar 
seu carinho e provas de afeto, sem 
questioná-lo (Cláudia, 1962).

“A mulher deve fazer o marido 
descansar nas horas vagas, servin-
do-lhe uma cerveja bem gelada. 
Nada de incomodá-lo com serviços 
ou notícias domésticas” (Jornal das 
Moças, 1959).

“Se o marido fuma, não discuta 
pelo simples fato de cair cinzas no 
tapete. Tenha cinzeiros espalhados 
por toda a casa” (Jornal das Moças, 
1957).

“O noivado longo é um perigo, mas 
nunca sugira o matrimônio. ELE é 
quem decide – sempre. (Revista 
Querida, 1953).

“O lugar da mulher é no lar. O 
trabalho fora de casa masculiniza” 
(Revista Querida, 1955)! 

Nos nossos dias, entretanto, tudo 
mudou!

Na própria Copa da Rússia, vimos 
uma bela, jovem e esfuziante loira 
distribuindo sorrisos e simpatia. 
Não era apenas mais uma torcedora 
da surpreendente Croácia. Era sua 
presidente Kolinda Grabar-Kitarovic!

De volta ao Brasil, além das 
inúmeras mulheres em postos de 
comando nas atividades empresar-
iais, culturais, sociais, acadêmicas e 
o que mais, temos nosso Judiciário 
sob sua absoluta chefi a: Grace 

Mendonça, Advogada-Geral 

da União; Raquel Dodge, Pro-

curadora-Geral da República; 

Laurinda Vaz Presidente do 

Superior Tribunal e Justiça e 

Cármen Lúcia, Presidente do 

Supremo Tribunal Federal!

Pois, é por tudo isso que os 
Homens não estão mais amando as 
Mulheres. 

Hoje, mais do que nunca, os 

Homens estão a mando DAS 

mulheres! 

J. B. Oliveira é Consultor de 
Empresas, Professor Universitário, 
Advogado e Jornalista. É Autor do 

livro “Falar Bem é Bem Fácil”, e 
membro da Academia Cristã de Letras. 

- www.jboliveira.com.br –
jboliveira@jbo.com.br.

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

Porque os Homens 
não estão

mais amando as 
Mulheres!
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O pretendente: DOMINGOS LOURENÇO FERNANDES FILHO, estado civil divorciado, 
profi ssão engenheiro, nascido em Santos - SP, no dia 12/05/1965, residente e domici-
liado na Mooca, São Paulo - SP, fi lho de Domingos Lourenço Fernandes e de Zulmira 
Olimpia Vieira Fernandes. A pretendente: VANESSA APARECIDA DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/12/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Lauro dos Santos Vaz 
da Silva e de Joraci Soares Fernandes da Silva.

O pretendente: GABRIEL VENANCIO ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
jurídico, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/10/1994, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Inacio Lopes Araujo Filho e de Silvana Venancio 
Ferreira. A pretendente: ROBERTA CAROLINA CESAR PITA, estado civil solteira, 
profi ssão contadora, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/01/1991, residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adilson Andrade Pita e de Edna 
Aparecida Medeiros Cesar.

O pretendente: BEN HUR GUILLEN SPAGNUOLO, estado civil solteiro, profi ssão 
designer gráfi co, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/11/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Salvador Guillen Rubio e de Carmela Marlene 
Spagnuolo. A pretendente: RAQUEL OLIVEIRA FERNANDEZ, estado civil solteira, 
profi ssão publicitária, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/02/1993, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eduardo Pedro Fernandez Celeiro e 
de Ester Cristina Oliveira Fernandez.

O pretendente: VICTOR FERNANDO ZILIO, estado civil solteiro, profissão admi-
nistrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/07/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ricardo Natal Zilio e de Maria Fernanda 
de Serpa Pinto Zilio. A pretendente: GIOVANNA PIANCA, estado civil solteira, 
profissão médica, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/11/1991, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Eduardo Victor Piança e de 
Fernanda Rodrigues Pianca.

O pretendente: ELVIS PAULINO VEGH, estado civil solteiro, profi ssão mecânico 
de empilhadeira, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/10/1982, residente e do-
miciliado na Mooca, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Aparecido Vegh e de Celia 
Paulino Vegh. A pretendente: JULIANA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de call center, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/12/1990, 
residente e domiciliada na Mooca, São Paulo - SP, fi lha de Gilvan Alves da Silva e 
de Rita de Cassia Ferreira.

O pretendente: FELIPE AZEVEDO DE MENEZES, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro mecânico, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/01/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Roda de Mene-
zes e de Guiomar de Souza Azevedo de Menezes. A pretendente: QUÉDMA COSTA 
PINHEIRO, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em Santo André - SP, no 
dia 07/04/1991, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Moacir Pinheiro e 
de Dilma Costa Pinheiro.

O pretendente: FERNANDO LUCENA, estado civil solteiro, profissão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 18/06/1990, residente e domiciliado na Mooca, 
São Paulo - SP, filho de Francisco Araujo de Lucena e de Dalva Machado de Luce-
na. A pretendente: RAISSA PETCOV DOS REIS, estado civil solteira, profissão 
dentista, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/07/1993, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sidney Zames dos Reis e de Claudia 
Regina Petcov dos Reis.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GUILHERME PERES GALASSI DIAS, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de logística, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/09/1994, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdir Miguel Dias e de Vania Peres Galassi Dias. 
A pretendente: BEATRIZ GOMES MIRANDA, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 23/03/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Miranda Netto e de Maria Aparecida Gomes Miranda.

O pretendente: ANDRÉ MARTINEZ MOLIM, estado civil divorciado, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 24/04/1982, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Molim e de Mariza Martinez Molim. A pretendente: 
MARIANA GONZAGA ANGOTTI, estado civil solteira, profi ssão engenheira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 15/12/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Luiz Angotti e de Sandra Regina Gonzaga Angotti.

O pretendente: SAULO CORTEZ DOMINGUES, estado civil solteiro, profi ssão gerente 
de loja, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/09/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Boanesio Domingues e de Lucia Helena Cortez 
Domingues. A pretendente: TATIANA GOMES SALDANHA, estado civil solteira, pro-
fi ssão arquiteta, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia 12/05/1982, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco dos Anjos Saldanha 
e de Vanda Aparecida Gomes Saldanha.

O pretendente: WELLINGTON SEBASTIAN SOUSA COUTO, estado civil solteiro, 
profi ssão analista de sistemas, nascido em Caruaru - PE, no dia 03/12/1991, residente e 
domiciliado na Mooca, São Paulo - SP, fi lho de Wellington Alves Couto e de Jucilene Maria 
de Sousa Silva. A pretendente: CAMILA YOSHIE OUTA, estado civil solteira, profi ssão 
manipuladora, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/05/1992, residente e domiciliada 
na Mooca, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Masao Outa Junior e de Elza Ferreira Outa.

O pretendente: MARCO ANTONIO DE MORAES FLOSE JUNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/04/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio Moraes Flose e de Ivone Munhoz 
Flose. A pretendente: TATIANA MARTINS GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/11/1982, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Gonçalves e de Magda Rincon Martins Gonçalves.

O pretendente: CONRADO COLNAGHI BONASSINI DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão designer gráfi co, nascido em Soledade - RS, no dia 23/07/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Claudio Bonassini da Silva e 
de Luziclaire Sanchez Colnaghi da Silva. A pretendente: NATHÁLIA PALACIOS PAPA, 
estado civil solteira, profi ssão bacharel em direito, nascida em São Paulo - SP, no dia 
27/09/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eduardo 
Papa e de Gloria Pilar Palacios Orellana Papa.

O pretendente: SERGIO APARECIDO ARAUJO, estado civil divorciado, profi ssão corretor 
de imóveis, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/12/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aureliano Inacio de Araujo e de Maria de Lourdes 
Francisca da Conceição Araujo. A pretendente: AGATHA RUBIA CARDOSO, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/01/1982, 
residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Roseli Inacio Cardoso.

O pretendente: THIAGO JANKAVSKI ALONSO VON ANCKEN, estado civil solteiro, 
profi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/01/1987, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcelo Von Ancken e de Alicia Jankavski 
Alonso Von Ancken. A pretendente: MUNIRA AJALA SIQUEIRA SOUSA, estado civil 
solteira, profi ssão advogada, nascida em Presidente Prudente - SP, no dia 11/06/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Irapuan Siqueira Sousa 
e de Isabel Cristina Ajala Siqueira Sousa.

O pretendente: ROGERIO DE ARAUJO DA SILVA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
enfermeiro, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 29/08/1967, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Moacyr de Araujo Lima e de Maria Antonia da 
Silva Lima. A pretendente: ELIANE GAMBÔA MAGALHÃES, estado civil divorciada, 
profi ssão enfermeira, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 03/05/1968, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Agenor Costa Magalhães e de 
Lucia Gambôa Magalhães.

O pretendente: ROGÉRIO FIUZA CAMFRLA, estado civil solteiro, profi ssão personal 
trainer, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/08/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sérgio Camfrla e de Tânia Maria Fiuza Camfrla. A 
pretendente: DARLENE AMBROSIO LOPES, estado civil solteira, profi ssão educadora 
física, nascida em São Paulo - SP, no dia 29/12/1986, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de André Lopes e de Elza Arlene Ambrosio Lopes.

O pretendente: ADEMAR QUISPE MAMANI, nacionalidade boliviana, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido na Bolívia, no dia 19/04/1986, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Isidro Quispe Mamani e de Catalina 
Mamani Quispe. A pretendente: SHINA DEBORA VILLACORTA PARRADO, estado 
civil solteira, profi ssão autônoma, nascida na Bolívia, no dia 16/11/1984, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gabriel Villacorta Maica e de 
Soledad Parrado Rivera.

O pretendente: ELVO CLAUDIANO CESARO, estado civil divorciado, profi ssão agente 
de apoio, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/04/1972, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Elvo Cesaro e de Iracema Aparecida Claudiano. A 
pretendente: VANESSA DIAS RODRIGUES, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 09/01/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Dias Rodrigues e de Marisa Peres Rodrigues.

O pretendente: SILVIO FONSECA, estado civil divorciado, profi ssão representante 
comercial, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/07/1961, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Fonseca e de Judite de Oliveira Fonseca. A 
pretendente: SILVIA MARIA MARTINS, estado civil divorciada, profi ssão aposentada, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 21/05/1963, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Martins e de Santa Gregianin Martins.

O pretendente: JOÃO PAULO PEREIRA DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão 
educardo físico, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/05/1981, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Guilherme de Santana Filho e de Mariete 
Pereira de Santana. A pretendente: THAÍS ROSALEN FERNANDES, estado civil 
solteira, profi ssão veterinária, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/06/1985, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Carlos Fernandes e de 
Margarete Rosalen Fernandes.

O pretendente: WANDERSON WILLIAN ZORZO, estado civil solteiro, profi ssão mi-
litar, nascido em Pirassinunga - SP, no dia 12/06/1992, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sidinei Aparecido Zorzo e de Rosalina Aparecida 
Francisco. A pretendente: THAMIRES CECILIO TORQUATO, estado civil solteira, 
profi ssão militar, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/10/1990, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Carlos Torquato e de Susana Cristina 
Cecilio Torquato.

O pretendente: ANDRÉ LUIS BAIA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
médico, nascido em Belém - PA, no dia 08/06/1971, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antenor Neves do Santos e de Maria da Conceição Baia 
dos Santos. A pretendente: LEDIR DE PAIVA TORRES, estado civil solteira, profi ssão 
técnica de enfermagem, nascida em São Gonçalo do Sapucaí - MG, no dia 25/11/1968, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Vicente de Paiva Torres 
e de Maria da Conceição Torres.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: GUSTAVO HENRIQUE GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi s-
são advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/09/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Gomes da Silva e de Selma Cezaretti 
Gomes da Silva. A convivente: TAMIRIS MARCOS GASPAROTTO, estado civil 
solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/08/1988, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto Gasparotto e 
de Solange Rosi Marcos Gasparotto. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua 
União Estável em Casamento.
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

O setor apresenta um crescimento de 20% ao ano, superan-
do as estatísticas dos demais setores da economia, que 
amargam números cada vez menores por conta da crise.

Na contramão da crise econômica brasileira, a arte na pele 
surgiu como uma nova opção de mercado, que evidencia um novo 
modelo de comportamento, moda, estética, arte e beleza. Um novo 
lifestyle que vem alimentando um mercado gigante. Para Esther 
Gawendo, diretora executiva da Tattoo Week, a maior convenção 

de tatuagem do mundo, a tatu-
agem extrapolou os limites de 
uma arte que a pessoa desenha 
na pele. “Tornou-se um estilo de 
vida e as pessoas e admiradores 
da arte fazem parte de uma 
tribo, a tribo tattoo”, avalia a 
empresária.

Na esteira da proliferação dos 
estúdios de tatuagem no país, 
cresceu um mercado que en-
volve equipamentos de tatuar, 
tintas, acessórios, descartáveis, 
roupas e um estilo de vida tat-
too. Proliferam convenções de 
tatuagem por várias cidades do 
país. Atualmente, são realizadas 
211 convenções de tatuagem 
em diversas cidades brasileiras 
por ano, sendo a Tattoo Week, 
que acontece na cidade de 
São Paulo, consolidada como 
a maior do mundo.

Toda essa revolução acon-
teceu há 53 anos, no dia 20 
de julho de 1959, quando 

desembarcou no Porto de Santos, um homem que mudaria a 
história da tatuagem moderna no Brasil, o dinamarquês Knud 
Harald Lykke Gregersen , o famoso Lucky Tattoo. Nascido 

A arte na pele surgiu como uma nova opção de mercado.

Dia 20 de julho
é o Dia do Tatuador

O mercado e a arte da tatuagem cresceram vertiginosamente no Brasil nos últimos anos. São 150 
mil estúdios de tatuagem no país, 35 mil no estado de São Paulo e mais de 3 mil somente na capital 
paulista segundo dados do Sebrae
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em Copenhague em 1928, sua paixão pela arte da tatuagem 
foi infl uência de seu pai, um famoso tatuador europeu. Em 
Santos, MR Lucky abriu o seu estúdio frequentado à época 
por marinheiros em busca especialmente da tatuagem em 
estilo “Old School”.

E virou notícia em jornais como Folha de São Paulo e O Globo 
por ser o primeiro e único tatuador da América do Sul.  Ficou 
muito conhecido no Brasil no fi nal dos anos 70 quando tatuou 
surfi stas, como Petit entre outros, na época conhecidos como 
“meninos do Rio”. Inspirado nesta revolução contra-cultura dos 
caretas, Caetano Veloso compôs a canção Menino do Rio. Para 
homenagear o primeiro tatuador do Brasil, o Dia 20 de Julho foi 
escolhido como o Dia do Tatuador.

A Tattoo Week será realizada entre os dias 19 e 21 de outubro 
no São Paulo Expo, área externa coberta para  shows e estacio-
namento integrado ao pavilhão. Um espaço totalmente planejado 
para eventos de grande porte. São 620 expositores e um público 
estimado de 100 mil pessoas, sendo o maior evento do gênero 
no mundo (TattooweekSP).

Tatuagem vencedora da Tattoo 

Experience 2018, feita por 

Fabrício Galdino.
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A contagem regressiva para um 
dos eventos gastronômicos italianos 
mais esperados do ano já começou. A 
Feira Internacional do Tartufo Bran-
co de Alba está prevista para iniciar 
dia 6 de outubro, e vai até dia 25 de 
novembro. O evento chega à sua 88ª 
edição em 2018 e dedica a festa à 
lua. O festival é um chamado turís-
tico para o território piemontese de 
Langue, Roero e Monferrato. Além 
disso, segundo os organizadores, a 
lua é parte integrante do percurso 
de procura da trufa branca. Por isso 
a escolha do tema.

O evento vai além da ideia do gastro-
nômico tradicional, porque propõe aos 
visitantes mostras, show cooking - arte 
de cozinhar ao vivo - folclore, e eventos 
pelas ruas. Um momento-chave da feira é 

O “tartufo” (em português trufa) é o protagonista do 

evento e da gastronomia de Alba, um precioso fruto da 

terra procurado por aqueles que visitam a região.

Itália se prepara para
Feira do Tartufo Branco de Alba

para acontecer o Show de Tartufo 
de Alba, um espaço dedicado ao 
show cooking, às análises sensoriais 
das trufas e à degustação de vinhos.

Entre as atrações, estão previstos 
os “Foodies Moments”, nos quais as 
trufas brancas encontram a cozinha 
de autores com performances de 
chefs consagrados, provenientes dos 
territórios de Langhe, Roero e Mon-
ferrato, além de alguns dos restauran-
tes italianos mais notáveis. Durante 
o evento, também será lembrada a 
candidatura da “Procura da trufa na 
Itália: conhecimento e práticas tradi-

cionais” como Patrimônio Mundial Imaterial 
Humanitário. O calendário de colheita das 
trufas brancas d’alba no Piemonte prevê 
começa dia 21 de setembro e se encerra 
no dia 31 de janeiro (ANSA).
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o Mercado Mundial do Tartufo Branco de 
Alba, que abrirá todo sábado e domingo, 
do dia 6 de outubro a 25 de novembro, 
além de aberturas extras nos dias 1º e 2 
de novembro. Está também programado 
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Para veiculação de seus Balanços,
Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte

sua agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br
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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: LEANDRO DE JESUS AMARAL, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de lojistica, nascido em Osasco, SP, no dia (21/12/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourivaldo Amaral Sousa e de Maria de Jesus Sousa. A 
pretendente: SHÊNIA DOS REIS GOUVEIA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
RH, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/10/1990), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ailton Gouveia Rodrigues e de Sirlene Ferreira dos Reis Gouveia.

O pretendente: IAN LUCENA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico de informatica, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (17/06/1994), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Vladimir Lucena e de Tania Maria Marcolino Lucena. A pretendente: 
ALEXSANDRA LUIZA FERREIRA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/09/1992), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos Ferreira do Nascimento e de Maria dos 
Prazeres do Nascimento.

O pretendente: LUCAS SOUSA DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/01/1996), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Adão Santos de Jesus e de Maisa Rocha de Sousa. A pretendente: 
NICOLLY CAROLINE TRINDADE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (11/05/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ourivaldo Ferreira dos Santos e de Lilian da Trindade.

O pretendente: MARCOS FELIX, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Presidente Epitácio, SP, no dia (23/07/1979), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João Vicente Felix e de Maria Aparecida Felix. A pretendente: JESSICA 
APARECIDA DE SOUZA SOARES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/08/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcio Soares da Silva e de Helenir Basilia de Souza.

O pretendente: FLORISVALDO BARCELAR COSTA, estado civil solteiro, profi ssão 
supervisor de perecivéis, nascido em Sete Quedas, MS, no dia (08/08/1986), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jandira Bacelar Costa. A pretendente: 
NORMEIDE SANTOS DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Mirangaba, BA, no dia (18/03/1974), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Faustino Gomes da Silva e de Joesisa Santos da Silva.

O pretendente: CELIO GOMES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão encarregado 
de estoque, nascido em Acopiara, CE, no dia (27/07/1983), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Francisco Gomes e de Maria da Conceição Gomes. A 
pretendente: MARIA JANETE DA COSTA SILVA, estado civil solteira, profi ssão educadora, 
nascida em São Miguel do Guamá, PA, no dia (07/09/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Nonato da Silva e de Senete da Costa Silva.

O pretendente: CLODOALDO SANTOS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
porteiro, nascido em Conceição do Coité, BA, no dia (30/06/1975), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João José da Silva e de Antonia Santos da 
Silva. A pretendente: ELCIONE BACELAR DA CRUZ, estado civil divorciada, profi ssão 
balconista, nascida em Jacobina, BA, no dia (29/05/1983), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ademilton Carmo da Cruz e de Elisete Bacelar da Cruz.

O pretendente: MICHAEL SILVA DE CASTRO, estado civil solteiro, profi ssão promotor 
de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/08/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jotanilson Vieira de Castro e de Marcia Eliana da Silva. 
A pretendente: ALINE LIMA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (10/04/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Jose Rufi no Faustino Souza e de Luciana Rosa de Lima.

O pretendente: FRANCISCO DE ASSIS SANTANA JUNIOR, estado civil solteiro, pro-
fi ssão instalador tecnico, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/10/1990), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis Santana e de Alcio-
nira da Silva Santos. A pretendente: MARIA DO SOCORRO VALE DE SOUSA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Filadélfi a, TO, no dia (12/08/1989), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Andrelino Rodrigues de Sousa e de 
Valdileide Ferreira Vale.

O pretendente: FLÁVIO OLIVEIRA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de logistica, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/01/1979), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Flavio Oliveira Silva e de Dinalva Bahia da Silva e 
Silva. A pretendente: LUCIETE DE JESUS TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Boa Nova, BA, no dia (14/11/1978), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Josias Ribeiro Teixeira e de Antonia Rosa de Jesus.

O pretendente: MAURICIO POSSIDONIO DE NOVAIS, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/01/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hildo Possidonio de Novais e de Ermunda Madalena Novais. 
A pretendente: MARIA NATALIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, estado civil divorciada, 
profi ssão professora, nascida em Ribeira do Pombal, BA, no dia (21/04/1981), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Bispo dos Santos e de Ana 
Julia Conceição dos Santos.

O pretendente: ANDRÉ APARECIDO CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (04/11/1980), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Norberto Cruz e de Maria Aparecida. A pretendente: MARIA 
JOSÉ FELIX, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Porto Real 
do Colégio, AL, no dia (18/11/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Eleto Felix e de Maria Salete Felix.

O pretendente: MICHAEL DOS SANTOS BASTOS, estado civil solteiro, profi ssão ven-
dedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/09/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Dias Bastos e de Rosemeire Lealdina dos 
Santos. A pretendente: AMANDA SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Osasco, SP, no dia (27/01/1998), residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Olavo Francisco de Oliveira e de Jandira Ferreira da Silva.

O pretendente: CLEBER DOS SANTOS COSTA, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/03/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson da Silva Costa e de Marcia Ferreira dos Santos 
Costa. A pretendente: LUCIANA EDWIRGES SANCHES DOS SANTOS, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/07/1988), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lázaro Odilão dos Santos e de Celia 
Regina Napoleão Sanches.

O pretendente: MARCIO JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão padeiro e confei-
teiro, nascido em Guarulhos, SP, no dia (24/06/1978), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Antonio da Silva e de Maria Gorete da Silva. A pretendente: 
ERIKA MONIQUE AMORIM SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (26/05/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Jose Eustaquio Santos e de Ieda Bernardino de Amorim.

O pretendente: LINDOVAL BISPO DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em Ilheus, BA, no dia (05/02/1978), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antenor de Jesus e de Lourdes Bispo dos Santos. A pretendente: 
CLEONICE SOBRINHO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão porteira, nascida 
em Uruçuca, BA, no dia (25/08/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Domingos Silva dos Santos e de Damiana Sampaio Sobrinho.

O pretendente: ITALO VINICIUS SILVA SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão es-
tagiario, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/08/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Soares Santana e de Eliete Virginia da Silva. A 
pretendente: ALINE COSTA ROCHA, estado civil solteira, profi ssão estagiaria, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (07/01/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Rogerio Rocha e de Rosangela Macedo da Costa Rocha.

O pretendente: CARLOS JULIO BORGES BISPO, estado civil solteiro, profi ssão me-
canico, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/05/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Santos Bispo e de Simone Cristina Borges 
de Oliveira. A pretendente: CHRISTEPHANE MIRANDA DO AMARAL, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Campo Grande, MS, no dia (11/07/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Francisco do Amaral e de 
Rosana Miranda do Amaral.

O pretendente: JOSÉ ORLANDO MARQUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
tecnico de TV a cabo, nascido em Palmeira dos Indios, AL, no dia (02/12/1989), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Tavares da Silva e de Maria 
José Marques da Silva. A pretendente: CAROLINA SANTOS COSTA, estado civil sol-
teira, profi ssão costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/03/1994), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Luiz de Souza Costa e de Solange 
Alexandre Santos Costa.

O pretendente: SEBASTIÃO MARCIANO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Iturama, MG, no dia (03/05/1964), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Marciano de Almeida e de Luzia Martins Lemes 
de Almeida. A pretendente: CRISTINA DE OLIVEIRA COELHO, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/07/1964), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Augusto Coelho e de 
Helenita Maria de Oliveira.

O pretendente: FRANCISCO BATISTA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em Novo Oriente, CE, no dia (10/09/1964), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Ovídio Batista de Oliveira e de Maria de Jesus da Rocha. A pre-
tendente: MARIA ROSINEIDE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Palmares, PE, no dia (29/06/1970), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Benedito José da Silva e de Maria das Dôres da Silva.

O pretendente: ALLAN LUCIANO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/08/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo dos Santos e de Edilene José da Silva. 
A pretendente: LETICIA KELLY RODRIGUES DE LIMA, estado civil solteira, profi s-
são operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/05/1999), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Marcos Soares de Lima 
e de Luciana Rodrigues Alves.

O pretendente: JAILSON RODRIGUES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
controlador de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/01/1990), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Francisco da Silva e de Maria 
Rodrigues de Lima. A pretendente: NADIA ISMAEL HANZE, estado civil divorciada, 
profi ssão confeiteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/08/1990), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ismael Mohamad Hanze e de Dalva 
Alves de Almeida Hanze.

O pretendente: REGINALDO APARECIDO ABRANTE, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/07/1973), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Abrante e de Aparecida Maria Abrante. A pretendente: 
ROSEANE ALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em 
Salvador, BA, no dia (10/11/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Florentino dos Santos e de Cremilda Alves dos Santos.

O pretendente: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS MELO, estado civil solteiro, 
profi ssão metalurgico, nascido em Ruy Barbosa, BA, no dia (02/06/1981), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo Pereira de Melo e de Iracema 
Alves dos Santos Melo. A pretendente: SIMONE ANDRADE GOMES SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em Wagner, BA, no dia (17/06/1982), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osmidio Souza Santos e de Sineli 
Andrade Gomes Santos.

O pretendente: DIEGO DUARTE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/06/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Lopes da Silva e de Liroma Duarte da Silva. A preten-
dente: ELIANE VIEIRA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Guarulhos, SP, no dia (07/05/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Tito Inácio Pereira e de Cidália de Olvieira Vieira Pereira.

O pretendente: ALEX BRUNO FLORENTINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar fi scal, nascido em Curitiba, PR, no dia (15/07/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Marcos da Silva e de Mirian Florentino Queiroga. 
A pretendente: CARRIE BIANCA ALVES DA SILVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de escritório, nascida em São Vicente, SP, no dia vinte e nove de abril de mil 
novecentos e noventa (29/04/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Edgard Andre da Silveira e de Elcione Alves da Silveira.

O pretendente: EWERTON MARCOS DA SILVA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em Cruz do Espirito Santo, PB, no dia (29/03/1992), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Flávio Silva do 
Nascimento e de Isabel Cristina da Silva. A pretendente: EMILY DE OLIVEIRA SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/09/1999), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edmilson Brito Santos e de 
Rita de Cassia Oliveira de Almeida.

O pretendente: CARLOS ALBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão tecnico de automação, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/03/1985), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Fernandes de Oliveira e de Ilsa 
de Oliveira. A pretendente: BEATRIZ JOSEFA DE SOUZA ANDRE, estado civil solteira, 
profi ssão autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/07/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Damarcio Andre e de Valdirene Josefa de Souza.

O pretendente: JAIME RIBEIRO DA CUNHA, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (18/04/1973), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jairo Ribeiro da Cunha e de Beatriz Santos da Cunha. A preten-
dente: ARIETE SARA CABRAL, estado civil solteira, profi ssão cuidadora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (12/12/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Nilson Pinto Cabral e de Geni Francisca Cabral.

O pretendente: MARCELINO SEIKI YAMAMOTO, estado civil divorciado, profi ssão 
comerciante, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/05/1961), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Tetsuro Yamamoto e de Sakae Haioshi Yamamoto. 
A pretendente: QUÉZILI LIMA RAMOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Petrolina, PE, no dia (27/07/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Arnaldo Pinho Ramos e de Gildete Lima de Sousa.

O pretendente: FRANCINALDO VITALINO VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão aju-
dante geral, nascido em Jacobina, BA, no dia (30/09/1978), residente e domiciliado em 
Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Vitalino Vieira e de Maria Socorro Pereira. A pretendente: 
CAMILA PEREIRA DA CRUZ ROCHA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (28/06/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Marcos Roberto Rocha e de Rosana Pereira da Cruz.

O pretendente: MICAEL LOPES DIAS, estado civil solteiro, profi ssão operador de loja, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/10/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Oberi Dias e de Maria do Perpetuo Socorro Lopes. A pre-
tendente: NATHALIA DO CARMO LIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (16/01/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de João Batista da Lira e de Odete do Carmo Moreno.

O pretendente: JERRY ADRIANO DE ALMEIDA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão 
cortador, nascido em Tacaratu, PE, no dia (05/11/1975), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Altino de Almeida Cruz e de Inez Olindina da Silva Cruz. A 
pretendente: FERNANDA DA SILVA FERREIRA, estado civil divorciada, profi ssão cuida-
dora de idosos, nascida em Guarulhos, SP, no dia (11/04/1987), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rubinal Moacy Ferreira e de Maria de Fatima da Silva.

O pretendente: INACIO DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em Arujá, SP, no dia (26/01/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Inacio Pereira e de Adriana Cristina dos Santos. 
A pretendente: LUANA OKIPNEY, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (14/06/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Erivan Okipney e de Sebastiana de Lucena Okipney.

O pretendente: EDSON ROCHA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (23/07/1968), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim José da Silva e de Tereza Rocha da Silva. A 
pretendente: JORGINA MARIA QUARESMA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Poá, SP, no dia (14/11/1968), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jorge Alves Quaresma e de Maria José Nunes Quaresma.

O pretendente: NATANAEL DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Filadélfi a, BA, no dia (24/12/1972), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Elizeu José dos Santos e de Maria Sinézia Gonçalves da Silva. 
A pretendente: MARIA DE JESÚS MATOS, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em Ponto Novo, BA, no dia (01/11/1972), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Rodrigues Matos e de Emilia Maria de Jesús.

O pretendente: LUCIANO RUAS RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão autono-
mo, nascido em Osasco, SP, no dia (23/10/1981), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João da Silva Rodrigues e de Maria Zulma de Almeida Ruas 
Rodrigues. A pretendente: STEPHANNI ARAUJO NICOLAU, estado civil solteira, pro-
fi ssão consultora de ótica, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (01/04/1989), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Francisco Nicolau e 
de Arlete Araujo Nicolau.

O pretendente: CAIQUE BARBOSA FRANÇA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/06/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Antonio Munhoz França e de Luzia Barbosa da Silva 
Munhoz França. A pretendente: SAMARA VIEIRA DE FREITAS, estado civil solteira, 
profi ssão escriturária administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/03/1996), 
residente e domiciliada em São Miguel Paulista, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Antonio 
Neto e de Maria Lucineide Vieira.

O pretendente: FABIO MOIZES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão pro-
motor de vendas, nascido em São Paulo, São Palo, SP, no dia (17/06/1980), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo Moizes dos Santos e de 
Lusinete Luz Pereira. A pretendente: FABIANA DA CONSOLAÇÃO GREGÓRIO, estado 
civil solteira, profi ssão supervisora de operações, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(24/04/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo das 
Dores Gregório e de Gloria da Consolação Gregório.

O pretendente: RIVAIR MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (30/12/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Martins e de Jucileide Maria Filha Martins. A pretendente: 
NATALY NEVES DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (11/08/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José do Carmo de Jesus e de Josefa Valdete das Neves Jesus.

O pretendente: JOSE ALVES DE OLIVEIRA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
mecânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/06/1970), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Alves de Oliveira e de Candida Aparecida 
de Oliveira. A pretendente: ALZIRA SILVA BRASILEIRO, estado civil solteira, pro-
fi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/08/1964), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Liobino Brasileiro Rocha e de 
Judite Silva Brasileiro.

O pretendente: EWERTON DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão cobrador de 
ônibus, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/03/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose dos Santos e de Izabel Aparecida Dugolin dos 
Santos. A pretendente: CÁSSIA ROBERTA LIMA DA SILVA, estado civil solteira, profi s-
são auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/09/1993), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Carlos Lima da Silva e de Maria 
das Graças da Silva Melo.

O pretendente: UEMERSON REIS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Euclides da Cunha, BA, no dia (26/08/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Euclides da Silva Santos e de Eliene da Silva Reis. A 
pretendente: TACIANA DA SILVA MEDEIROS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
tesouraria, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/08/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cacio Silva de Medeiros e de Aunice Francisca da Silva.

O pretendente: OSMAR SANTOS GOMES, estado civil solteiro, profi ssão enfermeiro, 
nascido em Pompéia, SP, no dia (08/05/1974), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Gomes e de Olicia dos Santos Gomes. A pretendente: 
CARINA ANTUNES COSTA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (26/05/1986), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Joel Antunes Costa e de Maria de Sara Costa.

O pretendente: ALISSON DO CARMO YABASE, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de telemarketing, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (15/03/1996), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Kazunori Yabase e de Delma Alves 
do Carmo. A pretendente: BRUNA TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (04/01/1997), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Clauderlandio Gonçalves Teixeira e de Antonia Gláucia Lima Teixeira.

O pretendente: WILSON DE CARVALHO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
marceneiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/05/1981), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eronides Ferreira e de Cleide Maria de Carvalho. A 
pretendente: KALLYANIA SOARES MARTINS, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (30/06/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco Rodrigues Martins e de Eva Liania Soares.

O pretendente: UBIRATAN DE AMURIM LOPES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Guarulhos, SP, no dia (25/11/1983), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Valter Lopes e de Eliane Gomes de Amurim Lopes. A pretendente: 
PATRICIA SANTOS DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão inspetora de qualidade, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (24/05/1980), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Rocha de Carvalho e de Maria das Graças Carvalho.

O pretendente: CÉLIO APARECIDO MARINHO ALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
impressor, nascido em Guarulhos, SP, no dia (05/10/1984), residente e domiciliado em 
São Miguel Paulista, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pereira Alves e de Sebastiana 
Ribeiro Marinho Alves. A pretendente: FERNANDA ALMEIDA DE MARCO, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/05/1993), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Ferraz de Marco Filho e de Maria 
Elena Almeida de Marco.

O pretendente: EMERSON CANILLE XAVIER DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
tecnico eletronico, nascido em Fortaleza, CE, no dia (01/07/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Antonio Xavier da Silva e de Rosenei Apareci-
da Domingos dos Santos. A pretendente: KATHLEEN SANTOS DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/11/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vilson Nunes da Silva e de 
Kelly Regina Daniel Santos da Silva.

O pretendente: HENRIQUE BARBOSA DE SÁ JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
balconista, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/12/1994), residente e domiciliado nes-
te distrito, São Paulo, SP, fi lho de Henrique Barbosa de Sá e de Damiana Pimenta de 
Oliveira Sá. A pretendente: ANA CRISTINA MENEZES DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão agente de atendimento, nascida em Mogi das Cruzes, SP, no dia (15/05/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Braulino Vieira da Silva e 
de Beatriz Menezes da Silva.

O pretendente: RAUL SILVA CAMILO, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (03/06/1994), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Mauricio Geraldo Camilo e de Cristina da Silva. A pretendente: FERNANDA 
APARECIDA ROCHA NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (31/08/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Natanael Cerqueira Lino Nascimento e de Jurema Fernanda Bernardino da Rocha.

O pretendente: JOÃO LUÍS GALVÃO, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (23/06/1971), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Francisco Galvão e de Irma Pavan Galvão. A pretendente: MEIRE PATROCINIO 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em Mundo Novo, BA, no 
dia (11/10/1965), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvestre 
Celestino dos Santos e de Adelita Patrocinio dos Santos.

O pretendente: EWERTON VIANA LOPES, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/09/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Carlos Rodrigues Lopes e de Alexandra Merlin Zaccarelli Viana. 
A pretendente: INGRID OLIVEIRA SIQUEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, pro-
fi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/09/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Siqueira dos Santos e de Maria 
Nelda de Oliveira.

O pretendente: DIOGO RODRIGUES FARIA, estado civil solteiro, profi ssão ofi cial de 
rede, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/04/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Aparecido Faria e de Ivani Rodrigues da Silva. A 
pretendente: PAMELA TAMIRES DE SOUSA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/08/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Rogerio Oliveira e de Cristiane Maria de Sousa.

O pretendente: GERBE MOREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
torno CNC, nascido em Moreno, PE, no dia (16/09/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Moreira da Silva e de Joana Maria Emiliano da 
Silva. A pretendente: GRAZIELA PIRES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
cabeleireira, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/11/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosimeire Pires dos Santos.

O pretendente: WILLIAM BORGES, estado civil solteiro, profi ssão soldador, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (03/11/1982), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Raminho Francisco Borges e de Diene Mamedio de Jesus. A pretendente: 
NATALI SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (08/05/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jucelia Souza dos Santos.

O pretendente: LUAN ARAUJO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão segurança, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/07/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Pereira de Lima e de Leonice Pereira de Araujo Lima. A 
pretendente: ALANA KELLY LEAL SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Vitoria da Conquista, BA, no dia (01/09/1993), residente e domiciliada em Guarulhos, 
SP, fi lha de Sivaldo Teodoro da Silva e de Maria das Dores Ferraz Leal Silva.

O pretendente: CLEUDERKIAN DE SOUSA ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em Codó, MA, no dia (02/05/1982), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio da Cruz Alves de Almeida e de Sebastiana Santos 
de Sousa Almeida. A pretendente: VIVIANE SANTOS TORRES, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/02/1992), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos Torres e de Rosileny Santos Teixeira.

O pretendente: GABRIEL GIOVANI TEODORO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/06/1998), residente e domiciliado em Guaianases, 
São Paulo, SP, fi lho de Wagner Teodoro e de Silmara Menezes Giovani. A pretendente: 
BEATRIZ REINALDO DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de departamento 
pessoal, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/10/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Egilho Tavares de Lima e de Cleonilda Garcia Reinaldo Lima.

O pretendente: ÉVERTON DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
logistico, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/11/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Tiberio dos Santos e de Iracema da Silva. A preten-
dente: MAYZE FERREIRA COSTA, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (05/10/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Adeilson Costa e de Maria das Graças Batista Ferreira Costa.

O pretendente: FRANCISCO ADRIANO CARNEIRO HONORATO, estado civil solteiro, 
profi ssão operador de corte e solda, nascido em Marco, CE, no dia (11/09/1993), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Antonio Honorato e de 
Maria Carmelita Carneiro. A pretendente: ALDILEIA SANTOS BARRENSE, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Pilão Arcado, BA, no dia (26/12/1995), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adailso Dias Barrense e de Maria de 
Lourdes dos Santos.

O pretendente: JOÃO SANTOS ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão carpinteiro, 
nascido em Ipirá, BA, no dia (21/03/1965), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ciriaco Rodrigues Araujo e de Maria Bispo dos Santos. A pretendente: 
DORACI GOMES FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida em Ipirá, 
BA, no dia (15/10/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Florisvaldo Santana Ferreira e de Maria das Dores Gomes Ferreira.

O pretendente: JOÃO VICTOR DA CRUZ FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de lojistica, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/02/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cesar Antonio Ferreira e de Sandra Gomes da Cruz. A 
pretendente: POLIANA SOUZA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (05/09/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Amorim dos Santos e de Edileuza Maria de Souza.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DIEGO RECHE SOUZA, de nacionalidade brasileira, solteiro, economista, 
natural nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia (19/12/1989), residente e domiciliado 
na Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Alves de Souza e de Sandra Maria 
Reche de Souza. A pretendente: ANA LUÍSA LISBOA DE MELLO, de nacionalidade 
brasileira, solteira, economista, natural nesta Capital, Ibirapuera, SP, no dia (04/02/1991), 
residente e domiciliada no Jardim Ampliação, São Paulo, SP, fi lha de Rui José Lisboa de 
Mello e de Valéria de Mello.

O pretendente: MATHEUS BOTELHO PEDROSA, de nacionalidade brasileira, solteiro 
designer, natural de São José do Rio Pardo, SP, no dia (31/12/1984), residente e domiciliado 
na Vila Uberabinha, São Paulo, SP fi lho de Mauricio Pedrosa e de Debi Mara Botelho 
Pedrosa. O pretendente: FLÁVIO ROMERO PALMA, de nacionalidade brasileira, solteiro 
biólogo, natural de Brasília, DF, no dia (01/08/1983), residente e domiciliado em Pinheiros, 
São Paulo, SP, fi lho de Josué de Azevedo Palma e de Telma Ferreira Romero Palma.

O pretendente: EDSON ANTONIO GÓES JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
economista, natural de Lencóis Paulista, SP, no dia (04/04/1976), residente e dimiciliado 
na Vila Butantã, São Paulo, SP, fi lho de Edson Antonio Góes e de Jacira dos Santos 
Góes. A pretendente: MARIANA CANNAVAN GIANNINI, de nacionalidade brasileira, 
solteira, funcionária pública, natural de Sorocaba, SP, no dia (07/02/1981), residente e 
domiciliada no Sumarezinho, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Pedro Giannini e de Joceline 
Cannavan Giannini.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 

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:

ANTÔNIO ROSA, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido em Subdistrito Tatu-
apé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de julho de mil novecentos e cinquenta 
(14/07/1950), residente e domiciliado Rua Ana Maria Sirani, 648, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Thiago Rosa e de Antonia da Con-
ceição Rosa. MARIA LÚCIA DE ALMEIDA, estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, 
nascida em Senhor do Bonfi m, Estado da Bahia, Senhor do Bonfi m, BA no dia quinze 
de abril de mil novecentos e cinquenta e três (15/04/1953), residente e domiciliada Rua 
Ana Maria Sirani, 648, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Pedro Peralva de Almeida e de Hilda Maria de Almeida.

MAGSON SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão serralheiro, nascido em Piatã, Estado 
da Bahia (CN:LV.A/017.FLS.245-INÚBIA-PIATÃ/BA), Piatã, BA no dia três de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e seis (03/02/1996), residente e domiciliado Avenida Doutor 
Francisco Munhoz Filho, 219, casa 02-Z, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Antonio José dos Santos e de Suenilde do Bom Sucesso Santos. MAYARA DE MACE-
DO SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Franco da 
Rocha, neste Estado (CN:LV.A/049.FLS.119 FRANCO DA ROCHA/SP), Franco da Rocha, 
SP no dia doze de julho de mil novecentos e noventa e seis (12/07/1996), residente e 
domiciliada Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 219, casa 02-Z, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Atelvino Jose dos Santos e de Maria Aparecida de Macedo.

DÊNIS DOUGLAS DIÓGENES CUNHA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em Limoeiro do Norte, Estado do Ceará (CN:LV.A/004.FLS.130-FEITICEIRO-
-JAGUARIBE/CE, Limoeiro do Norte, CE no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e três (28/02/1993), residente e domiciliado Rua Cintra, 414, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eclaudio Manoel Cunha 
e de Maria Diógenes Nogueira Cunha. MARILIA MARIA DE ALMEIDA PAZ, estado 
civil solteira, profi ssão professora, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital 
(CN:LV.A/085.FLS.134-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de setembro 
de mil novecentos e oitenta e sete (19/09/1987), residente e domiciliada Rua Cintra, 414, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Nilton 
da Paz e de Marcia Maria de Almeida Paz.

RUBENS EMANUEL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/083.FLS.040V TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia três de novembro de mil novecentos e noventa e dois (03/11/1992), residente 
e domiciliado Rua Adelino Polesi, 142, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Alberico Lima da Silva e de Joana Bezerra da Silva. LARISSA REBECA AZEVEDO 
GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão analista de cobrança, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/279.FLS.139 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de maio 
de mil novecentos e noventa e sete (23/05/1997), residente e domiciliada Rua Adelino 
Polesi, 142, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio da Silva Gonçalves 
e de Cristiane Sebastiana de Azevedo Gonçalves.

BRUNO TOKIMATU SERRA BEZERRA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/064.FLS.153-TATUAPÉ/SP), 
São Paulo, SP no dia dois de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (02/02/1989), 
residente e domiciliado Rua Professor Brito Machado, 838, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Braulio Serra Bezerra e de Edna Hideko Tokimatu Serra Bezerra. CAMILA MUTAI 
VARGAS, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/105.
FLS.118-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de maio de mil novecentos e 
oitenta e oito (27/05/1988), residente e domiciliada Rua Joaquim Ferreira, 147, bloco B-1, 
apartamento 72, Água Branca, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Edmar de Souza 
Vargas e de Rita de Cassia Mutai Vargas.

RAFAEL TEIXEIRA DA SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de área 
técnica, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/201.FLS.229V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e noventa e quatro (24/04/1994), residente 
e domiciliado Rua João Barreiros, 27, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de José Roberto dos Santos e de Ana Cristina Teixeira da Silva dos Santos. JANAINA 
CAVALCANTE DOS REIS, estado civil solteira, profi ssão agente técnica administrativo, 
nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/191.FLS.118V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e um de outubro de mil novecentos e noventa e três (21/10/1993), 
residente e domiciliada Rua Carmen Cardoso Bordini, 399, Jardim Helian, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Dias dos Reis e de Maria do Socorro Barros Cavalcante.

CAIO DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão controlador de acesso, 
nascido em Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV-A 053,FLS.029-ACLIMAÇÃO/SP), 
São Paulo, SP no dia nove de setembro de mil novecentos e noventa e dois (09/09/1992), 
residente e domiciliado Rua Jiparaná, 644, A, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Jailson Pereira e de Eliane dos Santos Pereira. ALINE DE 
ARAUJO SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida 
em neste Distrito (CN:LV-A-208,FLS.156V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro 
de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (04/08/1994), residente e domiciliada 
Rua Goiatá, 722, casa 05, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Ivan de Araujo Santos e de Sandra de Araujo Santos.

BRUNO HENRIQUE FRANÇA LUCAS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de enfer-
magem, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/077.FLS.149 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia três de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro (03/10/1984), residente 
e domiciliado Rua Mariano Moro, 289, casa 02, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Manoel Henrique Lucas e de Elenice França Lucas. KATIA LIMA SAMPAIO, 
estado civil divorciada, profi ssão enfermeira, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia quatorze de maio de mil novecentos e setenta e sete (14/05/1977), residente e 
domiciliada Rua Mariano Moro, 289, casa 02, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de João Evangelista Cardoso do Nascimento e de Elza dos Santos Lima.

ROBERTO VALENTIM DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/134.FLS.183V LIBERDADE/SP), São Pau-
lo, SP no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e sessenta e cinco (31/01/1965), 
residente e domiciliado Rua Pimenteira, 130, Vila Curuçá, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lho de Fabriciano Valentim da Silva e de Josefa Borges da Silva. MAIRA SILVA DO 
NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão analista de cobrança, nascida em Subdis-
trito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/207.FLS.219-PENHA DE FRANÇA/SP), 
São Paulo, SP no dia oito de março de mil novecentos e oitenta e cinco (08/03/1985), 
residente e domiciliada Rua Criúva, 260, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Milton Oliveira do Nascimento e de Maria do Amparo Silva Nascimento.

MARCELO RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Campos Altos, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/014.FLS.196 CAMPOS ALTOS/
MG), Campos Altos, MG no dia vinte e três de abril de mil novecentos e setenta e seis 
(23/04/1976), residente e domiciliado Rua Luís Antônio Nascimento, 05, casa 01, Vila 
Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ernande Ribeiro da Silva e de Eulda Moreira 
da Silva. KARINA ALVES DE SANTANA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/215.FLS.093-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia seis de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (06/08/1985), 
residente e domiciliada Rua Luís Antônio Nascimento, 05, casa 01, Vila Regina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sostenes Soares de Santana e de Eliude Alves dos Santos.

LEANDRO MORETTI, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/042.FLS.145V-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta (01/02/1980), residente e domiciliado Rua São 
Gonçalo do Piauí, 518, casa 06, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Herminio Moretti 
e de Maria de Lourdes Moretti. GISLENE APARECIDA DE MELO PORTA, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/088.FLS.255 ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia quatro de maio de mil novecentos e oitenta e seis (04/05/1986), 
residente e domiciliada Rua São Gonçalo do Piauí, 518, casa 06, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Salvador Aparecido Porta e de Elisabeth Aparecida de Melo Dametto Porta.

ROGERIO SILVINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão tecelão, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV-A-077,FLS.098V-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia 
trinta de julho de mil novecentos e oitenta e seis (30/07/1986), residente e domiciliado 
Rua Manuel Rodrigues Santiago, 510, bloco C, apartamento 34, Jardim Laura, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Silvino dos Santos e de Solange Ramos Alves. 
DENISE ROCHA DONHA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-058,FLS.264V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (23/01/1988), residente e domiciliada Rua 
Arcádia Paulistana, 118, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de João Cruz Donha e de Maria Aparecida Rocha Donha.

OSVALDO ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de junho de mil novecentos 
e cinquenta e quatro (01/06/1954), residente e domiciliado Rua Anton Rubinstein, 99, 
Jardim das Carmelitas, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Oswaldo dos Santos e de 
Margarida Fernandes de Oliveira. BEATRIZ DE SOUZA PEREIRA, estado civil divorciada, 
profi ssão aposentada, nascida em Subdistrito Cerqueira Cesar, nesta Capital, São Paulo, 
SP no dia três de julho de mil novecentos e sessenta e três (03/07/1963), residente e 
domiciliada Rua Arraial da Anta, 468, apartamento 32, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Esmeraldo Gomes Pereira e de Joana de Souza Pereira.

JORGE CLÁUDIO NOEL RIBEIRO NETO, estado civil solteiro, profi ssão economista, 
nascido em Franco da Rocha, neste Estado, Franco da Rocha, SP no dia dois de outubro 
de mil novecentos e noventa e cinco (02/10/1995), residente e domiciliado Rua Agostinho 
Bueno da Silva, 28, Lavapes, Mairiporã, neste Estado, Mairiporã, SP, fi lho de Antonio 
Claudio Noel Ribeiro e de Maria de Lourdes Pereira de Oliveira Ribeiro. HIGLA PAULA 
MARQUES SANTOS, estado civil solteira, profi ssão musicista, nascida em Picos, Estado 
do Piauí, Picos, PI no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e noventa e cinco 
(24/07/1995), residente e domiciliada Rua Alberto Aparoti, 09, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Chavier Dos Santos e de Antônia 
Iran Marques Santos."Cópia Enviada Pelo Ofi cial de RCPN de Mairiporã, neste Estado"

DANILO OLIVEIRA DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/289.FLS.172-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa e um 
(25/02/1991), residente e domiciliado Rua Nova Beira, 426, casa 03, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Samuel Cirqueira de Carvalho e de Sandra de Oliveira de Carvalho. 
FABIANA CAMPELO DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão vigilante, nascida em 
Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/050.FLS.185 MOÓCA/SP), São Paulo, SP no 
dia trinta de março de mil novecentos e oitenta e oito (30/03/1988), residente e domiciliada 
Rua Nova Beira, 426, casa 03, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Belmiro de 
Souza e de Marlene Campelo de Souza.

FRANCISCO WELLINGTON SILVA GRANJA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, 
nascido em Araripina, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/011.FLS.115-ARARIPINA/PE), 
Araripina, PE no dia doze de março de mil novecentos e oitenta e dois (12/03/1982), resi-
dente e domiciliado Rua Guichi Shigueta, 199, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Sanção Filho Juvenal Granja e de Gilda Maria da Silva Granja. MARIA LUZIANE DA 
SILVA MOURÃO, estado civil divorciada, profi ssão operadora de caixa, nascida em Caxias, 
Estado do Maranhão, Caxias, MA no dia doze de março de mil novecentos e oitenta e oito 
(12/03/1988), residente e domiciliada Rua Guichi Shigueta, 199, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco Feitosa Mourão e de Maria Irene da Silva Mourão.

FRANCISCO APARECIDO CORREA, estado civil divorciado, profi ssão micro empresário, 
nascido em Rolândia, Estado do Paraná, Rolândia, PR no dia vinte e sete de abril de 
mil novecentos e sessenta (27/04/1960), residente e domiciliado Rua Baixada Santista, 
836, apartamento 133-A, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Correa e de Maria 
Aparecida Moralez Correa. LUCIANA BORGES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
micro empreendedora, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/337.FLS.240 1º 
SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia doze de julho de mil nove-
centos e oitenta e cinco (12/07/1985), residente e domiciliada Rua Baixada Santista, 836, 
apartamento 133-A, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gesalva Borges de Souza.

AUGUSTO CESAR GALDINO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista fi scal, 
nascido em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/061.FLS.115V-MOÓCA/SP), São 
Paulo, SP no dia cinco de abril de mil novecentos e noventa e dois (05/04/1992), residente 
e domiciliado Rua Piacatu, 38, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de José Carlos de Oliveira e de Odália Galdino de Oliveira. SIMONE DA SILVA MIGUEL, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital 
(CN:LV.A/073.FLS.076V BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia onze de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (11/12/1985), residente e domiciliada Rua Piacatu, 38, Vila Santa 
Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Miguel e de Maria Neuza da Silva.

HÉVERTON HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão gerente, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/235.FLS.249-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (22/12/1987), 
residente e domiciliado Rua Moreira Terra, 212, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Souza e de Cilda Silva dos Santos Souza. VIRGINYA 
NASCIMENTO SANTOS, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em 
Mogi das Cruzes, neste Estado (CN:LV.A/002.FLS.182V-MOGI DAS CRUZES/SP), Mogi das 
Cruzes, SP no dia doze de agosto de mil novecentos e noventa e três (12/08/1993), residente 
e domiciliada Rua Moreira Terra, 212, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Valter Martins dos Santos e de Antonia Rozimar do Nascimento Santos.

BRUNO DE OLIVEIRA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão balconista, nascido em 
Andradina, neste Estado (CN:LV.A/020.FLS.195V ANDRADINA/SP), Andradina, SP no dia 
seis de setembro de mil novecentos e noventa e cinco (06/09/1995), residente e domiciliado 
Rua Rio das Contas, 02, B, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Evaldo dos 
Santos Pereira e de Rosiane Martins de Oliveira. AKELY PEREIRA SILVA DOS SANTOS, 
estado civil viúva, profi ssão agente de asseio de conservação, nascida em Varzelândia, Estado 
de Minas Gerais, Varzelândia, MG no dia treze de setembro de mil novecentos e oitenta e três 
(13/09/1983), residente e domiciliada Rua Rio das Contas, 02, B, Jardim Marabá, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Pereira dos Santos e de Iracema Moreira Niz dos Santos.

DAVID LINHARES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido em 
Querência do Norte, Estado do Paraná (CN:LV.A/002.FLS.142-QUERÊNCIA DO NORTE/PR), 
Querência do Norte, PR no dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e sessenta (18/02/1960), 
residente e domiciliado Rua Malmequer-do-campo, Travessa Durvalina Alexandre Machado, 
09, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Oscar de Oliveira e de Maria 
Ribeiro de Oliveira. MARIA APARECIDA BEZERRA, estado civil solteira, profi ssão doméstica, 
nascida em Distrito de Mutuca, Município de Pesqueira, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/004.
FLS.072V-4° DISTRITO DE MUTUCA/PESQUEIRA/PE), Pesqueira, PE no dia vinte e três 
de janeiro de mil novecentos e cinquenta e nove (23/01/1959), residente e domiciliada Rua 
Malmequer do-campo, Travessa Durvalina Alexandre Machado, 09, Gleba do Pêssego, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Amaro Bezerra e de Luisa Cícera Bezerra.

LUCAS DE ARAUJO ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão policial militar, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia três de agosto de mil novecentos e oitenta e 
quatro (03/08/1984), residente e domiciliado Rua Manoel Beci Fernandes, 112, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adonias Mauricio da Rocha e de Luzia Maria 
de Araujo Rocha. CAROLINE GONÇALO DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão policial 
militar, nascida em Suzano, neste Estado, Suzano, SP no dia vinte e três de agosto de mil 
novecentos e noventa e dois (23/08/1992), residente e domiciliada Rua Gonçalves Dias, 
92, Vila Acoreana, Póa, neste Estado, Poá, SP, fi lha de Guilherme Rodrigues da Costa e de 
Marcia Maria Gonçalo da Costa."Cópia Enviada pelo Ofi cial de RCPN de Poá, neste Estado"

MARCELLO CASORLA BOARUTTO, estado civil divorciado, profi ssão metroviário, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos 
e sessenta e seis (22/12/1966), residente e domiciliado Rua Francisco Rodrigues Seckler, 
111, bloco A, apartamento 13, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mario 
Boarutto e de Maria Aparecida Casorla Beltran Boarutto. CRISTINA DE SOUZA COSTA, 
estado civil divorciada, profi ssão metroviária, nascida em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital, 
São Paulo, SP no dia quatorze de abril de mil novecentos e sessenta e nove (14/04/1969), 
residente e domiciliada Rua Frei Cristóvão Severim, 187, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João de Souza Costa e de Luzia da Silva Costa.

ALEXANDRE SOUZA MASSUDA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/180.FLS.204V-CERQUEIRA CÉSAR/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e oitenta e dois (21/09/1982), 
residente e domiciliado Rua Subragi, 200, bloco 07, apartamento 22, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Luiz Kojo Massuda e de Maria Souza. FABIANA MARIA DA ROCHA XAVIER 
PASSINHO, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e oitenta e quatro (22/04/1984), 
residente e domiciliada Rua Subragi, 200, bloco 07, apartamento 22, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Vivaldo Xavier Passinho e de Deusdete Maria Rocha da Silva.

PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, nascido em 
Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/204.FLS.018V-VILA MARIANA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e um de junho de mil novecentos e noventa e seis (21/06/1996), 
residente e domiciliado Rua André Filipini, 45, apartamento 21-A, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Pereira de Oliveira e de Tania 
Regina de Oliveira. RAPHAELA RAISSA DE CARVALHO UEMURA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/321.FLS.080-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia seis de julho de mil novecentos e noventa e oito (06/07/1998), residente 
e domiciliada Rua Senador Amaral Furlan, 178, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Henrique Araujo Uemura e de Fatima Bezerra de Carvalho.

RODOLFO LOES PEREIRA PONTES, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido 
em Subdistrito Consolação, nesta Capital (CN:LV-A 083,FLS.020-CONSOLAÇÃO/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e noventa e dois 
(26/12/1992), residente e domiciliado Rua Victório Santim, 2800, bloco B, apartamento 
24, Torre Violeta, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pereira Pontes e de 
Olinda Domingos da Cruz Januario. RAQUEL SANTOS COSTA, estado civil solteira, 
profi ssão promotora, nascida em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV-A 
343,FLS.034V-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de setembro 
de mil novecentos e noventa e um (23/09/1991), residente e domiciliada Rua Victório 
Santim, 2800, bloco B, apartamento 24, Torre Violeta, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Linaldo da Costa e de Ana Angelica dos Santos da Costa.

REGINALDO AUGUSTO PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em 
Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia vinte e nove de abril de mil novecentos 
e setenta e cinco (29/04/1975), residente e domiciliado Rua Rock Estrela, 532, Conjunto 
Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Romildo Augusto Pereira 
e de Marlene das Graças Pereira. RITA DE CASSIA FERREIRA FONTES, estado civil divor-
ciada, profi ssão técnica em enfermagem, nascida em São Luis, Estado do Maranhão, São 
Luis, MA no dia quinze de maio de mil novecentos e setenta e dois (15/05/1972), residente 
e domiciliada Rua Rock Estrela, 532, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Gomes Ferreira e de Rita da Silva Ferreira.

ALEXANDRE RAFAEL SOBRINHO, estado civil solteiro, profi ssão garçon, nascido em 
Subdistrito Jardim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/067.FLS.085-JARDIM PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e um de outubro de mil novecentos e setenta e um (21/10/1971), 
residente e domiciliado Avenida Itaquera, 7291, bloco 06, apartamento 02, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Rafael Sobrinho e de Maria Puresa Sobrinho. 
MÁRCIA GRIGÓRIO DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/034.FLS.033-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro 
de setembro de mil novecentos e sessenta e seis (24/09/1966), residente e domiciliada 
Avenida Itaquera, 7291, bloco 06, apartamento 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Grigório de Souza e de Ida Aparecida de Souza.

HENRIQUE DE SOUZA NOVAES, estado civil solteiro, profi ssão operador de loja, nascido 
em São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV.A/464.FLS.106-1º SUBDISTRITO 
DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São Bernardo do Campo, SP no dia dezenove 
de março de mil novecentos e noventa e seis (19/03/1996), residente e domiciliado Rua 
Sabbado D'Ângelo, 2480, bloco 01, apartamento 13, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Alexandra de Souza Novaes. JAKELINE PATERNEZ DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/229.FLS.113-
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de julho de mil novecentos e noventa e cinco 
(11/07/1995), residente e domiciliada Rua Sabbado D'Ângelo, 2480, bloco 01, apartamento 
13, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jair Rodrigues da Silva e de Fanny Paternez.

VÁLTER BEZERRA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão cozinheiro, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/054.FLS.131-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze 
de dezembro de mil novecentos e setenta e sete (15/12/1977), residente e domiciliado 
Rua Goivinho da Praia, 35, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro 
Bezerra Lima e de Maria Joana Oliveira. MARCIA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil 
divorciada, profi ssão supervisora, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e setenta (24/01/1970), residente e domici-
liada Rua Estudantes da China, 625, bloco 27 C, apartamento 13, Itaim Paulista, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lha de Fidercino dos Santos e de Eliades Ferreira dos Santos.

ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão limpador de 
vidros, nascido em Subdistrito Saúde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (23/12/1988), residente e domiciliado 
Rua Henrique Liberti, 105, apartamento 23-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco dos Santos da Silva e de Maria Geralda 
Pereira da Silva. MONNIKE PEREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/069.FLS.224-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e oitenta e três (25/08/1983), residente e 
domiciliada Rua Virgínia Ferni, 1950, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Tadeu Carlos 
de Oliveira e de Geni Pereira de Oliveira.

VITOR RAMON AMERICO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-153,FLS.187V LIBERDADE/SP), São Paulo, SP 
no dia primeiro de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (01/12/1987), residente e 
domiciliado Rua Estevam de Araújo Almeida, 883, casa 02, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mariano Americo da Silva e de Maria José Gomes da Silva. 
JAQUELINE MARIA DA SILVA REIS, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida 
em neste Distrito (CN:LV-A-173,FLS.143V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de 
dezembro de mil novecentos e noventa e dois (12/12/1992), residente e domiciliada Rua 
Estevam de Araújo Almeida, 883, casa 02, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Jose de Sousa Reis e de Raimunda Barboza da Silva Reis.

FÁBIO TADEU GONZALEZ DIAS JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV A-101,FLS.080-2º 
SUBDISTRITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São Bernardo do Campo, SP 
no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e noventa e seis (23/08/1996), residente 
e domiciliado Rua Sestílio Melani, 28, A, casa 03, Conjunto Habitacional A E Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fábio Tadeu Gonzalez Dias e de Lilian Carboneiro 
Ptazuk. JULIANA NAGATSUKA PRATES, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida 
em neste Distrito (CN:LV-A-255,FLS.127V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
quatro de julho de mil novecentos e noventa e seis (24/07/1996), residente e domiciliada 
Rua Sestílio Melani, 28, A, casa 03, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Adão Bosco Jardim Prates e de Loza Tisuko Nagatsuka Prates.

MOISES DE SOUZA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão assistente fi nanceiro, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/145.FLS.220 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
onze de junho de mil novecentos e noventa e um (11/06/1991), residente e domiciliado 
Rua Nicolau Campanella, 05, C, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mario 
Alves Ferreira e de Maria Gleide de Souza Ferreira. ALINE MATOS DE MORAES SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão técnica de laboratório, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/052.FLS.021 ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de fevereiro de 
mil novecentos e noventa e dois (18/02/1992), residente e domiciliada Rua Lourenço Leite 
Penteado, 632, Parque São Rafael, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Derivaldo José 
da Silva e de Rosana Matos de Moraes.

THIAGO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista particular, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital, (CN:LV.A/243,FLS.093-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia nove de março de mil novecentos e oitenta e oito (09/03/1988), 
residente e domiciliado Rua Ardísia, 122, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Alberis Alves da Silva e de Rosa Maria Ribeiro da Silva. EMILIA 
ALENCAR FEITOSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Miguel 
Paulista, nesta Capital, (CN:LV.A/237,FLS.148 SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia sete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (07/02/1988), residente e 
domiciliada Rua Ardísia, 122, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Jose Luiz Feitosa e de Antonia Mendes Alencar.

BRUNO MIRANDA ZANCARLI, estado civil solteiro, profi ssão cirurgião dentista, nascido 
em Subdistrito Jardim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/166,FLS.146V-JARDIM PAULISTA-
-SP), São Paulo, SP no dia três de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(03/12/1994), residente e domiciliado Travessa Boto Cor de Rosa, 09, Vila Corberi, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Roberto Zancarli e de Marcia Miranda dos Santos 
Zancarli. GABRIELLE FAMIGLIETTI MOYA RUIZ, estado civil solteira, profi ssão assistente 
jurídico, nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/181,FLS.228V-VILA 
MARIANA-SP), São Paulo, SP no dia oito de abril de mil novecentos e noventa e cinco 
(08/04/1995), residente e domiciliada Rua Professor Brito Machado, 261, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco Moya Ruiz Junior e de Angela Famiglietti Moya Ruiz.

AÉCIO ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão funcionário público, 
nascido em Itaim Paulista, nesta Capital (CN:LV-A 127,FLS.097V-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de junho de mil novecentos e sessenta e nove 
(29/06/1969), residente e domiciliado Rua Fascinação, 310, bloco C, apartamento 43, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Virgilio Pereira 
da Silva e de Wilma Bastos de Góes. SILVÂNIA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão encarregada de cozinha, nascida em Cachoeirinha, Estado de Pernambuco 
(CN:LV-A 08,FLS.187V-CACHOEIRINHA/PE), Cachoeirinha, PE no dia vinte e cinco de 
setembro de mil novecentos e oitenta e sete (25/09/1987), residente e domiciliada Rua 
Fascinação, 310, bloco C, apartamento 43, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Imídio Ferreira da Silva e de Joana Tereza da Silva.

NICHOLAS DA SILVA CORREA, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/066.FLS.070V BELENZINHO/SP), São Paulo, 
SP no dia doze de novembro de mil novecentos e oitenta e quatro (12/11/1984), residente 
e domiciliado Rua Jardim Tamoio, 1357, apartamento 43-A, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Marcos Correa e de Selma 
Moreira da Silva. ERIKA JUSTINO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/023.FLS.027V GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (08/01/1984), residente 
e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 1357, apartamento 43-A, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Geraldo dos Santos e de Anésia 
Justino da Costa dos Santos.

ANDERSON SILVA MENDES ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
produção, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/092.FLS.077 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia onze de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (11/09/1986), residente e 
domiciliado Viela Dom Bosco, 406, casa C, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Walter 
Mendes Almeida e de Rute da Silva Almeida. THAIS CARBONESE GONÇALVES, estado 
civil solteira, profi ssão analista de marketing, nascida em Subdistrito Santana, nesta Capital 
(CN:LV.A/099.FLS.178-SANTANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de junho de 
mil novecentos e noventa (27/06/1990), residente e domiciliada Viela Dom Bosco, 406, 
casa C, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marco Antonio Meireles Gonçalves e de 
Gislena Carbonese Gonçalves.

WAGNER DE ARAUJO MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Subdistrito Cerqueira Cesár, nesta Capital, (CN:LV.A/160,FLS.257-CERQUEIRA 
CESÁR/SP), São Paulo, SP no dia onze de novembro de mil novecentos e oitenta e um 
(11/11/1981), residente e domiciliado Rua Vitor José de Castro, 129, Jardim Norma, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Luzia Moreira e de Izaura de Araujo Moreira. 
JULIANA CRISTINA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, 
nascida em neste Distrito, (CN:LV.A/053,FLS.470-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP 
no dia seis de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (06/02/1994), residente 
e domiciliada Rua Antônio Granaro, 11, Jardim São Luís, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lha de Paulo Roberto de Souza e de Rita de Cassia da Silva Souza.

HÉLIO CARMIDES PAIXÃO, estado civil solteiro, profi ssão distribuidor, nascido em Aiquara, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/15,FLS.92-ITAGIBÁ-BA), Aiquara, BA no dia vinte e cinco de 
fevereiro de mil novecentos e cinquenta e cinco (25/02/1955), residente e domiciliado 
Rua Fraiburgo, 91, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Egas Carmides 
Paixão e de Herminia Maria de Jesus. MARIA CASSEMIRO DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Aiquara, Estado da Bahia (CN:LV.A/15,FLS.264V-
-AIQUARA-BA), Aiquara, BA no dia vinte e um de abril de mil novecentos e cinquenta e 
cinco (21/04/1955), residente e domiciliada Rua Fraiburgo, 91, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Cassemiro dos Santos e de Filomena Rosa dos Santos.

MATTHAUS DELANHEZE FIGUEIREDO, estado civil solteiro, profi ssão controlador de 
acesso, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/210.FLS.494-LAPA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e noventa e um (24/10/1991), 
residente e domiciliado Rua das Boas Noites, 355, casa 02, Vila Regina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Carlos de Andrade e de Cátia Ramos Delanheze. NATHÁLIA 
TEIXEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em Guarulhos, 
neste Estado (CN:LV.A/627.FLS.284V-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guaru-
lhos, SP no dia vinte e um de julho de mil novecentos e noventa e cinco (21/07/1995), 
residente e domiciliada Rua das Boas Noites, 355, casa 02, Vila Regina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Renato da Silva e de Rosangela Aparecida Teixeira da Silva.

OSMAR SHIROMA FAVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de expedição, nascido 
em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital, (CN:LV.A/059,FLS.101V-VILA FORMOSA/SP), 
São Paulo, SP no dia sete de novembro de mil novecentos e oitenta e três (07/11/1983), 
residente e domiciliado Rua Morada Nova de Minas, 1104, Cidade Centenário, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Marco Antonio Fava e de Luiza Shiroma Fava. JAMILE 
MARQUES NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ipirá, Estado 
da Bahia, (CN:LV.A/051,FLS.231-IPIRÁ/BA), Ipirá, BA no dia cinco de setembro de mil 
novecentos e noventa e quatro (05/09/1994), residente e domiciliada Rua Carlos José 
de Castilho, 11, casa B, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jair 
de Brito Nascimento e de Aloisia dos Reis Marques.

CAIO SANTANA SOARES, estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido em Sub-
distrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/57,FLS.47V VILA MATILDE-SP), São Paulo, 
SP no dia treze de dezembro de mil novecentos e noventa e três (13/12/1993), residente 
e domiciliado Rua Camutanga, 45, bloco 04, apartamento 22-A, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Paulo Santana Soares e de Eliana Cristina Souza Macedo Soares. 
RENATA PEREIRA ACELINO, estado civil solteira, profi ssão assistente de RH, nascida 
em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/159,FLS.235V-IPIRANGA-SP), São Paulo, 
SP no dia quinze de maio de mil novecentos e noventa e dois (15/05/1992), residente 
e domiciliada Rua Victório Lazzari, 100, bloco G, apartamento 24-G, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Acelino Neto e de Maria do Livramento Ferreira Pereira.

DOUGLAS MASSAYUKI TAKEDA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em Guarulhos, neste Estado (CN:LV-A-062,FLS.282V-ITAQUERA/SP), Guarulhos, SP 
no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e oitenta e dois (22/07/1982), residente e 
domiciliado Rua Carolina Fonseca, 610, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Paulo Takeda e de Marli Aparecida do Carmo Takeda. SABRINA VILELA COSTA, 
estado civil solteira, profi ssão gerente de projetos, nascida em São Miguel Paulista, nesta 
Capital (CN:LV-A 367,FLS.111-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia oito 
de março de mil novecentos e noventa e quatro (08/03/1994), residente e domiciliada 
Rua Fontanézia, 48, Jardim Lajeado, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Josias de 
Souza Costa e de Silvia Maria Vilela Costa.

FABIANO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em Santo 
André, neste Estado (CN:LV.A/039.FLS.149V-2º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), 
Santo André, SP no dia cinco de junho de mil novecentos e oitenta e quatro (05/06/1984), 
residente e domiciliado Rua Serafi m Lopes, 34, Vila Falchi, Mauá, neste Estado, Mauá, 
SP, fi lho de Josefa Nascimento Brandão. LIGIA PEREIRA DO NASCIMENTO, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/081.FLS.153-
-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos 
e noventa (23/02/1990), residente e domiciliada Rua Veríssimo da Silva, 223, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Faustino Selleri 
do Nascimento e de Sissi Araujo Pereira do Nascimento.

DEIVID AURELIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar técnico de logis-
tica, nascido em Santo André, neste Estado, (CN:LV.A/281,FLS.162-1º SUBDISTRITO 
DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia três de setembro de mil novecentos e 
oitenta e nove (03/09/1989), residente e domiciliado Rua Cosmo José da Silva, 404, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Aureliano da Silva e de Dulcineia 
da Silva. JULIANE VIEIRA NEVES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Subdistrito Ipiranga, nesta Capital, (CN:LV.A/153,FLS.282F IPIRANGA/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta de outubro de mil novecentos e noventa e um (30/10/1991), residente e 
domiciliada Rua Cosmo José da Silva, 404, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Narcizo Junior Neves e de Zenice Vieira de Jesus Neves.

RENATO CLEBER ACORSI, estado civil solteiro, profi ssão teleoperador, nascido em 
Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/118.FLS.215V SAÚDE/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e oito de julho de mil novecentos e noventa e um (28/07/1991), residente e 
domiciliado Rua Virgínia Ferni, 593, bloco A, apartamento 13-A, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Henrique Acorsi e de Véra Lucia de 
Souza Acorsi. IARA ROQUE DE FREITAS, estado civil solteira, profi ssão teleoperadora, 
nascida em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/061.FLS.030V SAÚDE/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte de outubro de mil novecentos e oitenta e três (20/10/1983), residente 
e domiciliada Avenida Laurindo Pereira, 704, Jundiapeba, Mogi das Cruzes, neste Estado, 
Mogi das Cruzes, SP, fi lha de Antonio de Freitas e de Ivanete Camilo Roque de Freitas.

ALTAIR RIBEIRO TORRES, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de limpeza, nascido 
em Subdistrito Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dois de maio de mil 
novecentos e sessenta e seis (02/05/1966), residente e domiciliado Rua Cecília Porto, 
98, bloco A, apartamento 53, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Gonçalo Torres e de Agda Souza Ribeiro Torres. VERA REGINA 
DIAS DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em Jacobina, 
Estado da Bahia, Jacobina, BA no dia primeiro de julho de mil novecentos e setenta e 
três (01/07/1973), residente e domiciliada Rua Cecília Porto, 98, bloco A, apartamento 
53, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Sinfronio dos Santos e de Honorina Mendes Dias.
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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:

ALEX TIMOTEO DO AMARAL, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/307.FLS.189-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia dois de dezembro de mil novecentos e noventa e um (02/12/1991), resi-
dente e domiciliado Rua Laços de Ouro, 32, casa A, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Wilson Timoteo do Amaral e de Abigail Rosa do Amaral. SARA ALMEIDA 
ANDRADE CAMPOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora autônoma, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/549.FLS.078-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e noventa e nove (24/10/1999), 
residente e domiciliada Rua Flor das Almas, 145, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Juliana Almeida Andrade Campos.

DANILO DIAS CAMARA, estado civil solteiro, profissão balconista, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/087.FLS.156-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, 
SP no dia dois de setembro de mil novecentos e noventa (02/09/1990), residente 
e domiciliado Rua Abelardo Luz, 26, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo 
Afonso Mendonça da Camara e de Wigna Dias de Vasconcelos. CARLA JOSELMA 
DE AQUINO CRUZ, estado civil solteira, profissão balconista, nascida em Guaru-
lhos, neste Estado (CN:LV.A/391.FLS.173-1° SUBDISTRITO DE GUARULHOS/
SP), Guarulhos, SP no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e oitenta e sete 
(26/06/1987), residente e domiciliada Rua Estrela Mil, 182, bloco 1-A, apartamento 
133, Fazenda Itaim, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de José Ferreira da Cruz e 
de Valdira de Aquino Cruz.

FRANK DE JESUS EUFRASIO, estado civil solteiro, profissão cabeleireiro, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/313.FLS.268 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três 
de julho de mil novecentos e noventa e oito (03/07/1998), residente e domiciliado 
Rua Joaquim Meira de Siqueira, 18, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Alexandre Gomes Eufrasio e de Adelina Rodrigues de 
Jesus. STHEFANY KIMBERLLIN TENÓRIO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão manicure, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/375.FLS.230 ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de maio de dois mil (21/05/2000), residente 
e domiciliada Rua Joaquim Meira de Siqueira, 982, Jardim Nossa Senhora do Car-
mo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de David Orminio dos Santos e de Solaine 
Tenório dos Santos.

Continuação
SÓSTENY DA SILVA MAMEDE, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/251.FLS.006-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
nove de maio de mil novecentos e noventa e seis (29/05/1996), residente e domiciliado 
Rua Uacari, 202, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Roberto Mamede Filho e de Kiliany Aparecida da Silva. JOICE 
CHAVES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em Boa 
Viagem, Estado do Ceará (CN:LV.A/001.FLS.183-BOA VIAGEM/CE), Boa Viagem, 
CE no dia cinco de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (05/01/1995), resi-
dente e domiciliada Rua Uacari, 202, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista dos Santos e de Maria do Rosário 
Chaves dos Santos.

WASHINGTON DUARTE AYRES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em neste Distrito (CN:LV-A-198,FLS.160-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (20/02/1994), residente e domiciliado 
Rua Marietta Lara de Faria, 586, casa 03, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Reginaldo Ayres e de Marcia Duarte de Morais Ayres. NATALIA APARECIDA DA 
ROCHA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em neste Distrito 
(CN:LV-A-264,FLS.108 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de novembro de 
mil novecentos e noventa e seis (23/11/1996), residente e domiciliada Rua Jaime Ribeiro 
Wright, 532, casa 01, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Angelo Aparecido 
Firmino da Rocha e de Janete Prado.

DAVID DA SILVA ARAUJO, estado civil solteiro, profissão controlador de acesso, 
nascido em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/178.FLS.043-VILA 
PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia vinte de janeiro de mil novecentos e noventa 
e três (20/01/1993), residente e domiciliado Rua Damásio Pinto, 529, A, casa 01, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Ribamar Araujo 
e de Edna Maria da Silva. ROSEMARI GARCIA MARIANO, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/045.FLS.250-VILA MA-
TILDE/SP), São Paulo, SP no dia dez de outubro de mil novecentos e oitenta e oito 
(10/10/1988), residente e domiciliada Rua Damásio Pinto, 529, A, casa 01, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito Donizeti Mariano 
e de Sonia Garcia Mariano.

ELIAS ANTONIO SILVA, estado civil divorciado, profi ssão garçon, nascido em Recife, 
Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia nove de junho de mil novecentos e quarenta 
e dois (09/06/1942), residente e domiciliado Rua Severino Arboleya Imbernon, 114, bloco 
06, apartamento 22, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Antonio 
Silva e de Carmelita Maria Silva. MARIA BRAZ SOARES, estado civil divorciada, profi s-
são auxiliar de limpeza, nascida em Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, 
Jaboatão dos Guararapes, PE no dia dez de agosto de mil novecentos e sessenta e oito 
(10/08/1968), residente e domiciliada Rua Severino Arboleya Imbernon, 114, bloco 06, 
apartamento 22, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Braz Soares 
e de Maria José Quirino dos Santos.

KELVYN EDUARDO DOS SANTOS ROMERA, estado civil solteiro, profi ssão instrutor 
de treinamento, nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/075.FLS.048-
-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de março de mil novecentos e noventa e 
um (29/03/1991), residente e domiciliado Avenida Jacatirão da Serra, 1128, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido da Conceição Romera e de Maria Ivone 
dos Santos Romera. CAROLINE NATALICIO DE MELO, estado civil solteira, profi ssão 
instrutora de treinamento, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/379.
FLS.148-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de agosto de mil 
novecentos e noventa e quatro (01/08/1994), residente e domiciliada Avenida Jacatirão 
da Serra, 1051, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Natalicio de 
Melo e de Teresinha de Paula Domingues de Melo.

FELIPE BEZERRA TAIRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Sub-
distrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/080.FLS.118V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP 
no dia dezesseis de abril de mil novecentos e noventa e dois (16/04/1992), residente e 
domiciliado Rua Francisco Jorge da Silva, 409, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Yutaka Taira e de Lindalva Batista Bezerra. EVELYN JOICE VIEIRA GONÇALVES, 
estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/232.FLS.163-
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de abril de mil novecentos e noventa e cinco 
(20/04/1995), residente e domiciliada Rua Francisco Jorge da Silva, 409, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel Gonçalves e de Vera Lucia Vieira de Oliveira.

JASON NOGUEIRA DE FREITAS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão instalador elétrico 
de automóveis, nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/116.FLS.005-2º SUB-
DISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia vinte e dois de junho de mil 
novecentos e noventa e cinco (22/06/1995), residente e domiciliado Rua Vitor Espinos, 
02, Jardim Jordão, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Severino Nogueira da 
Silva e de Marli Pereira de Freitas Silva. CINTIA DE OLIVEIRA OSORIO, estado civil 
solteira, profi ssão manicure, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/182.FLS.194-VILA 
PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e 
noventa e três (27/09/1993), residente e domiciliada Rua Vitor Espinos, 02, Jardim Jordão, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Anastácio Osório e de Marcia de Oliveira.

THIAGO GRACINDO MUNIZ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gerente geral, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/147.FLS.062 LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no 
dia nove de maio de mil novecentos e oitenta e sete (09/05/1987), residente e domiciliado 
Rua Doutor Jorge Buairide, 30, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José 
Muniz da Silva e de Zilda Gracindo da Silva. NATALIA FERNANDA FERREIRA, estado 
civil solteira, profi ssão comerciante, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-210,FLS.291V ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de setembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(20/09/1994), residente e domiciliada Rua Doutor Jorge Buairide, 30, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson Roberto Ferreira e de Leonor dos Santos Ferreira.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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O pretendente: ALDO ARLINDO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Serra Talhada, PE, no dia (10/02/1964), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Arlindo de Souza Neto e de Maria Purcina da Conceição. A 
pretendente: ELDA MARIA DA ROCHA, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, 
nascida em Guarujá, SP, no dia (22/09/1971), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de João Clemente da Rocha e de Maria José da Rocha.

O pretendente: BRUNO JERONYMO, estado civil solteiro, profi ssão policial militar, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/08/1986), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Rosely Jeronymo. A pretendente: PATRÍCIA MENDES TOLENTINO, estado 
civil solteira, profi ssão policial militar, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/02/1989), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Pedro Tolentino Sobrinho e de Maria 
Leni Mendes Tolentino.

O pretendente: RICARDO GUARDIANO DE OLIVEIRA, estado civil viúvo, profi ssão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/01/1975), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Alves de Oliveira e de Conceição Aparecida Guardiano 
de Oliveira. A pretendente: ANDREIA DOS SANTOS CARVALHO, estado civil 
divorciada, profi ssão vigilante, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/04/1981), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Joselino Teixeira Carvalho e de Maria Irani dos 
Santos.

O pretendente: DIOGO DIAS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão conferente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/11/1986), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Jose Tiago de Souza e de Neusa Dias Santana de Souza. A pretendente: 
MARIZA DA SILVA PAZ, estado civil solteira, profi ssão op. de telemarketing, nascida 
em Olinda, PE, no dia (05/03/1986), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Ivanildo José da Paz e de Mauricea da Silva Santos.

O pretendente: VALDENIR FELIX DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão técnico em 
segurança do trabalho, nascido em Nova Fátima, PR, no dia (10/04/1968), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Felix de Lima e de Nair de Souza 
Lima. A pretendente: DAMÁRIS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão técnica 
em nutrição, nascida em São José dos Campos, SP, no dia (10/08/1970), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João de Oliveira e de Ana Elisa de Oliveira.

O pretendente: WALLACE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão enc. de 
produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/07/1994), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Uallas Santos Silva e de Ana Paula Lima de Oliveira. A 
pretendente: BIANCA BORGES PRADO, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (18/06/1997), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Marcelo Silva Prado e de Eliandra Borges da Silva Prado.

O pretendente: CAIO HENRIQUE DIAS MENDES, estado civil solteiro, profi ssão op. de 
atendimento, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/10/1994), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José Antonio Alves Mendes e de Erineide Dias dos Santos 
Mendes. A pretendente: KAROLINE CRISTINA DE DEUS, estado civil solteira, profi ssão 
assistente de atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/12/1996), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Eleide Cristina Bitencourt.

O pretendente: WELLINGTON MOURA SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão 
porteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/06/1991), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Moura Santana e de Maria Aparecida Cordeiro Lira 
Santana. A pretendente: KAROLINE SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/07/1997), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Claudio Silva e de Sueli dos Santos Celestino Silva.

O pretendente: PAULO APARECIDO DE MENEZES, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/10/1982), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Josefa Rosa de Menezes Nogueira. A pretendente: MARCIA 
IZILDA PAIVA, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (21/05/1980), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Maria do Carmo 
Paiva.

O pretendente: DAVID DE OLIVEIRA ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão policial 
militar, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/01/1991), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Amadeu Batista de Araujo e de Maria Sueli de Oliveira Batista 
de Araujo. A pretendente: LETICIA ALVES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de produção, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/08/1992), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Florisvaldo Aurindo de Souza e de Edna Moreira 
de Souza.

O pretendente: CRISTIANO JOSÉ DA SILVA DIAS, estado civil solteiro, profi ssão 
açougueiro, nascido em Rio Tinto, PB, no dia (21/09/1991), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Felix Dias e de Josefa Nicolau da Silva. A pretendente: 
PALOMA MOREIRA RICATO, estado civil solteira, profi ssão supervisora de salão, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (11/03/1996), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Carlos Roberto Ricato e de Elisete Moreira de Carvalho.

O pretendente: WAGNER MARTINS RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão 
farmacêutico, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/06/1983), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Carlos Rodrigues e de Rosa Maria Martins Rodrigues. 
A pretendente: CINTIA SARMENTO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão aux. 
administrativo, nascida em Suzano, SP, no dia (19/01/1993), residente e domiciliada 
em Itaquaquecetuba, SP, fi lha de José Talvares da Silva e de Sideli Sarmento da Silva.

O pretendente: GILSON DUARTE CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão técnico de 
enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/04/1985), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Duarte Campos e de Francisca Gessi Campos. 
A pretendente: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/04/1989), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco Sousa de Oliveira e de Espedita Francisca de Oliveira.

O pretendente: ALEX SANDRO BISPO, estado civil solteiro, profi ssão contador, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (03/09/1981), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Manoel Luiz Bispo e de Maria Jose dos Santos Silva. A pretendente: CAROLINA 
ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão compradora, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (07/12/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Damião Luiz 
da Silva e de Maria Aparecida da Silva Alves.

O pretendente: RAPHAEL IZIDORO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/04/1991), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Almir Ferreira dos Santos e de Clarice Izidoro dos Santos. A 
pretendente: THAYS SIQUEIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão supervisora de 
vendas, nascida em Guarulhos, SP, no dia (14/06/1993), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Gilvam Joaquim da Silva e de Maria José de Siqueira Silva.

O pretendente: GABRIEL FERNANDES RIOS, estado civil solteiro, profi ssão 
professor, nascido em Ribeirão Pires, SP, no dia (06/11/1987), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Miguel Carlos Rios e de Julia de Jesus Correia Fernandes 
Rios. A pretendente: JULIANA LOPES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/03/1991), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Carlos Augusto Mauricio dos Santos e de Aparecida Lopes 
da Silva Santos.

O pretendente: PAULINO ALVES ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão 
segurança, nascido em Guarulhos, SP, no dia (15/10/1986), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Paulino Alves e de Tereza Araujo Oliveira Alves. 
A pretendente: ALEXANDRA HELENA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/08/1979), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Elias Fortunato de Oliveira e de Maria Helena 
de Oliveira.

O pretendente: FABIANO BARRETO SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão expetor 
de aluno, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/01/1979), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Maria Edna Barreto Santana. A pretendente: GISELE REGINA 
DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos, SP, no 
dia (19/12/1984), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Arnaldo Hilario de 
Oliveira e de Jacyra Regina de Oliveira.

O pretendente: FABRICIO VIDAL GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em Guarulhos, SP, no dia (28/06/1996), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Rezende Gonçalves e de Amanda de Sousa Vidal. 
A pretendente: BRUNA ALMEIDA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (02/12/1998), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Fernanda Almeida da Silva.

O pretendente: MARCO AURÉLIO DA SILVA PANOCHIA, estado civil solteiro, profi ssão 
jardineiro, nascido em Ribeirão Preto, SP, no dia (19/01/1987), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Adriana Silva Panochia. A pretendente: SIRLENE GOMES 
DA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão aux. de limpeza, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (02/04/1981), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Otelino Gomes 
da Cruz e de Maria de Lourdes Gomes.

O pretendente: ROZILDO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em Jequié, BA, no dia (01/03/1992), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Romildo da Silva e de Helena Ferreira Neri. A pretendente: JÉSSICA 
MAÍRA SANTO MEDRADO, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em 
Jequié, BA, no dia (06/08/1989), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Roberto Rocha Medrado e de Ivonete Felix do Espirito Santo.

O pretendente: CÍCERO VENANCIO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em Lomanto Júnior, BA, no dia (09/11/1966), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Vitor Venancio da Silva e de Anésia Maria de Jesus. A 
pretendente: VANESSA SOARES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de serviços 
gerais, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/06/1981), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Teotino Soares e de Dirce Goes Soares.

O pretendente: GILDO LEITE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (17/06/1989), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Brandina Leite da Silva. A pretendente: MÁRCIA SOUZA SANTOS, estado 
civil divorciada, profi ssão op. de caixa, nascida em Jucuruçu, BA, no dia (07/04/1990), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Arnor Souza Santos e de Ana 
Quaresma de Souza Santos.

O pretendente: RICARDO PEREIRA LOPES GONÇALVES, estado civil divorciado, 
profi ssão operador de injetora, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/01/1978), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Waldomiro Aparecido Lopes Gonçalves e de 
Marileide Pereira dos Santos. A pretendente: MARTA CALDEIRA DA SILVA, estado 
civil divorciada, profi ssão aux. administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(21/04/1977), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Elton da Silva e de 
Ana Caldeira da Silva.

O pretendente: ANDERSON DE BRITO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão enc. 
de estacionamento, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/09/1988), residente e 
domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Israel dos Santos Silva e de 
Maria Feitosa de Brito. A pretendente: PRISCILA CERQUEIRA DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/12/1986), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Roberto da Silva e de 
Estevan Cerqueira da Silva.

O pretendente: MARCOS ANTONIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/04/1966), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Benedito Tomaz da Silva e de Maria Ferreira da Silva. A pretendente: 
ADRIANA LOPES CAVALI, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (30/01/1975), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Rubens Cavali e de Nercy das Graças Lopes Cavali.

O pretendente: RODRIGO LOPES DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
supervisor de farmácia, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/02/1996), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Ronaldo Leoncio de Souza e de 
Cleonice Lopes Araujo. A pretendente: JULIA SOUSA COSTA, estado civil solteira, 
profissão atendente, nascida em Paulistana, PI, no dia (01/02/1999), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valdelicio Luis da Costa e de Claudeci 
Valdete de Sousa.

O pretendente: CARLOS ALBERTO APONTE SALAZAR, estado civil solteiro, 
profi ssão costureiro, nascido em Bolivia, no dia (15/11/1991), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Gregorio Aponte Montano e de Eligia Roxana Salazar 
Rivero. A pretendente: VIVIAN ESTHER BERNACHEA CARRION, estado civil 
solteira, profi ssão costureira, nascida em Peru, no dia (06/01/1998), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ivan Bernachea Huaychao e de Susana Luz 
Carrion Guadalupe.

O pretendente: ANTONIO JOSE CARDOSO NETO, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/08/1996), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Michela da Silva Cardoso. A pretendente: NOEMIA DOS 
SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
Diadema, SP, no dia (29/03/1994), residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de 
Almir Rodrigues de Oliveira e de Elenilda Araujo dos Santos.

O pretendente: JOSÉ LUIZ FILHO, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido em Coaraci, BA, no dia (27/02/1939), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de José Luiz Souza e de Marta Pereira Souza. A pretendente: IRENE DE 
FREITAS, estado civil solteira, profi ssão aposentada, nascida em Irecê, BA, no dia 
(15/06/1947), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Amario de Morais 
e de Francisca de Freitas.

O pretendente: RAFAEL SOUZA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão estudante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (05/06/1990), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Givaldo Soares da Rocha e de Rosa Maria de Souza Rocha. A pretendente: 
THAÍS DE OLIVEIRA PINTO, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (11/12/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Eduardo Manequini Pinto e de Ana Cristina de Oliveira Pinto.

O pretendente: LUCAS PEREIRA FEITOZA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de 
manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/01/1994), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de João Alves Feitoza e de Antonia de Fatima Pereira 
Feitoza. A pretendente: BRENDA KAROLINE CABRAL MARTINS SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em Feira de Santana, BA, no dia 
(28/06/1997), residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Joel Paim da Silva e de 
Maridalva Cabral Martins Silva.

O pretendente: ALEX MAIA ALEXANDRE, estado civil divorciado, profissão 
vigilante, nascido em Rio de Janeiro, RJ, no dia (09/03/1967), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alcindo Alexandre e de Nair Maia 
Alexandre. A pretendente: MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE MÉLO, estado civil 
solteira, profissão diarista, nascida em Solânea, PB, no dia (07/09/1966), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Osvaldo Gomes de Mélo e de Maria 
Terezinha do Nascimento.

O pretendente: THIAGO AURELIO, estado civil solteiro, profissão administrador 
de empresas, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/05/1987), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jair Aurelio e de Lindaci Paula Ramos 
Aurelio. A pretendente: VERONICA CORREA GUEDES, estado civil solteira, 
profissão analista de registro, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/11/1989), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ailton Guedes e de Eunice 
Correa dos Santos.

O pretendente: YVENER TICY, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido em 
Pétion- Ville- Haiti, no dia (19/12/1989), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Yvon Ticy e de Marie Marlherne Innocent. A pretendente: ROSE DARLINE JEAN, 
estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em Port-Au-Prince- Haiti, no dia 
(10/05/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Christophe Jean e de 
Mirlene Veillard.

O pretendente: RAFAEL JANEIRO GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/04/1987), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Alberto Antonio Gonçalves e de Sandra 
Regina Janeiro Gonçalves. A pretendente: DEBORA COSTA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/08/1986), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Brasileiro da Silva e de Durvalina 
Alves Costa.

O pretendente: DANIEL ALVES UCHOA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (30/03/1989), residente e domiciliado em Guarulhos, 
SP, fi lho de Simplicio Uchoa Ferreira e de Avenina Alves Barroso Uchoa. A pretendente: 
CARINA DA SILVA RODRIGUES GATO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (14/08/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Nelson Rodrigues Gato e de Maria Luzimar Tomas da Silva.

O pretendente: RICARDO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
policial militar, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/03/1976), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Elias Pereira dos Santos e de Berenice Grosso dos Santos. 
A pretendente: DENISE MARIA PURITA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (24/02/1984), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Douglas José Purita e de Lucia Maria Purita.

O pretendente: ALEXSANDRO NUNES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de obra, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/01/1989), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Eduardo dos Santos e de Renilde Nunes Ramos. 
A pretendente: ROSANA DA SILVA MARTIM, estado civil solteira, profi ssão vigilante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (09/09/1981), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de José Martim Polido e de Ednalva Barbosa da Silva Martim Polido.

O pretendente: CLÁUDIO ARAÚJO, estado civil solteiro, profi ssão assitente de 
qualidade, nascido em Guarulhos, SP, no dia (28/06/1991), residente e domiciliado 
em Guarulhos, SP, fi lho de Milton Martins de Araújo e de Rosa Francisca de Araújo. 
A pretendente: LÚCIA HELENA MURICY PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
assistente social, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/09/1991), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Manoel Gregório Pereira e de Márcia Regina Muricy Pereira.

O pretendente: ROOSVENS COMPERE, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
laboratorio, nascido em Haiti, no dia (25/01/1986), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Leveque Compere e de Therese Verisma. A pretendente: CYNTHIA JEAN, 
estado civil solteira, profi ssão pr.domésticas, nascida em Haiti, no dia (09/10/1988), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Fritz Jean e de Rose Francois.

O pretendente: WEDERSON DOS SANTOS COELHO, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de logistica, nascido em Brejo Santo, CE, no dia (10/06/1996), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cicero da Silva Coelho e de Maria Ivonete Angelo 
dos Santos. A pretendente: AMANDA LUIS DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de laboratorio, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/05/1995), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Luis do Nascimento e de 
Josefa Camelo do Nascimento.

O pretendente: CHARLES WESLY DE ARQUINO AMARO, estado civil solteiro, 
profi ssão estoquista, nascido em São José do Egito, PE, no dia (03/03/1999), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Amaro Sobrinho e de Gilsandra Tomaz 
de Arquino. A pretendente: KEVILIN DA SILVA BELISARIO, estado civil solteira, 
profi ssão op. de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/03/2000), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Luiz Belisario e de Elissandra 
da Silva Belisario.

O pretendente: ANTONIO ALTAMIR PEREIRA MEDEIROS, estado civil solteiro, 
profi ssão churrasqueiro, nascido em São Benedito, CE, no dia (22/06/1983), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Benedito Clímaco de Medeiros e de Maria 
das Mercês Pereira Medeiros. A pretendente: ANTONIA ROBEVANIA CARLOS 
RODRIGUES, estado civil divorciada, profi ssão prendas domésticas, nascida em 
Arneiroz, CE, no dia (16/10/1976), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Francisco Carlos de Aquino e de Maria Rodrigues Mendonça de Aquino.

O pretendente: MARCOS VINICIUS JOSE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
atendente, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/12/0192), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Marcos Jose da Silva e de Tania Cristina da Silva Santos. A 
pretendente: FERNANDA GOMES VIEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/01/1997), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Adilson Vieira da Silva e de Gislaine Gomes Vieira da Silva.

O pretendente: ANTONIO MOREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
aposentado, nascido em Montes Claros, MG, no dia (12/06/1959), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Emilia Moreira da Silva. A pretendente: MARIA 
TERTULINA DOS SANTOS DE CARVALHO, estado civil viúva, profi ssão costureira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (16/09/1963), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Graciliano dos Santos e de Maria dos Santos.

O pretendente: WELLINGTON COSTA SOUZA, estado civil viúvo, profi ssão aux. de 
manutenção, nascido em Salvador, BA, no dia (05/05/1971), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Jacinto de Souza e de Helenita Costa Souza. A 
pretendente: VALDICÉIA ANGÉLICA MARCIANO, estado civil divorciada, profi ssão 
diaristA, nascida em Carinhanha, BA, no dia (10/05/1976), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Marciano e de Helena Angélica Marciano.

O pretendente: TIAGO RICARDO FERREIRA DO AMARAL, estado civil solteiro, 
profi ssão técnico em segurança do trabalho, nascido em São Paulo, SP, no dia 
(26/02/1992), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ubaldino Dias do 
Amaral e de Darlene Aparecida Ferreira de Jesus. A pretendente: ARLETE PIRES 
RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida em Wenceslau 
Guimarães, BA, no dia (10/04/1989), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Ananias Rodrigues e de Aginete Pires Maracas.

O pretendente: MIGUEL ANDRÉ DE MENDONÇA, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em São Miguel dos Campos, AL, no dia (28/05/1940), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel André de Mendonça e de Beatriz Ivo 
de Mendonça. A pretendente: SANTINA ALVES DE BARROS GOMES, estado civil 
viúva, profi ssão aposentada, nascida em Itabaiana, PB, no dia (20/03/1939), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Alves de Barros e de Euclepides Luzia da Silva.

O pretendente: RENATO JOÃO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Jose do Campestre, RN, no dia (16/09/1975), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de João Manoel da Silva e de Maria das Neves da Silva. A 
pretendente: ELISÂNGELA SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Itabuna, BA, no dia (16/02/1982), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de João Antônio dos Santos e de Hildete Santana Silva dos Santos.

O pretendente: GILDO LEITE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (17/06/1989), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Brandina Leite da Silva. A pretendente: MÁRCIA SOUZA SANTOS, estado 
civil divorciada, profi ssão op. de caixa, nascida em Jucuruçu, BA, no dia (07/04/1990), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Arnor Souza Santos e de Ana 
Quaresma de Souza Santos.

O pretendente: GUILHERME MANDÚ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão músico, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (22/11/1993), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Rubens da Silva e de Bernadete Loureiro Mandú da Silva. A pretendente: 
BEATRIZ ALVES SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos, 
SP, no dia (21/08/1995), residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de José 
Marinaldo Henrique da Silva e de Elza Alves da Silva.

O pretendente: JOSIEL BARBOSA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão cuidador 
de idosos, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/01/1982), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Lucindo da Silva e de Celia Barbosa Caluete da Silva. A 
pretendente: LUCIANA NAGE RODRIGUES ZEGOBI, estado civil solteira, profi ssão 
administradora, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/03/1988), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Valter Rodrigues Zegobi e de Sueli Nage Rodrigues Zegobi.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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