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BOLSAS
O Ibovespa: +1,43% Pontos: 
78.602,11 Máxima de +1,61% : 
78.742 pontos Mínima estável: 
77.499 pontos Volume: 9,65 
bilhões Variação em 2018: 
2,88% Variação no mês: -0,78% 
Dow Jones: +0,45% Pontos: 
25.299,92 Nasdaq: +0,65% 
Pontos: 7.870,89 Ibovespa Fu-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,8615 Venda: R$ 3,8620 
Variação: -0,68% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,94 Venda: R$ 4,04 
Variação: -1,14% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,8806 Venda: R$ 
3,8812 Variação: -0,45% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,8370 
Venda: R$ 4,0100 Variação: 
-0,91% - Dólar Futuro (setembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,44% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.196,10 a onça-
-troy (1 onça-troy equiv ale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,15% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 148,500 
Variação: -0,34%.

Cotação: R$ 3,8695 Variação: 
-0,59% - Euro (às 17h30) Compra: 
US$ 1,1344  Venda: US$ 1,1345  
Variação: -0,52% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,3800 Venda: R$ 
4,3820 Variação: -1,15% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3500 Ven-
da: R$ 4,5930 Variação: -0,43%.

turo: +1,13% Pontos: 78.710 
Máxima (pontos): 78.765 Míni-
ma (pontos): 77.610. Global 40 
Cotação: 765,464 centavos de 
dólar Variação: +0,12%.

“Creio no riso e 
nas lágrimas como 
antídotos contra o 
ódio e o terror”.
Charles Chaplin (1889/1977)
Ator britânico

Informações de crianças e 
adolescentes também estão 
mais protegidas e só podem 
ser usadas com consentimen-
to dos pais ou de responsáveis 
legais (AE).

Após oito anos de dis-
cussão, o presidente 
Michel Temer, san-

cionou ontem (14), a Lei 
Geral de Proteção de Dados 
Pessoais brasileira, em ceri-
mônia realizada no Palácio 
do Planalto. O texto só deve 
entrar em vigor daqui a um 
ano e meio, em fevereiro 
de 2020. Em seu discurso, 
Temer anunciou que não 
aprovou integralmente o 
texto por um “vício cons-
titucional”. Vetou o artigo 
que cria a Autoridade Na-
cional de Proteção de Dados 
(ANPD), para fiscalizar o 
que está previsto na lei, além 
de aplicar sanções e multas 
para quem desrespeitá-la.

 Temer sanciona lei de 
proteção de dados, mas 
veta órgão regulador

Existe uma avaliação de que 
a criação da autarquia seria 
inconstitucional porque o Le-
gislativo não pode criar órgãos 
que gerem despesas para o 
Executivo. Temer ressaltou, 
no entanto, que editará um 
projeto para criar a ANPD 
e deve preservar o texto do 
Congresso, sinalizando que 
continuaria vinculada ao 
Ministério da Justiça. Temer 
disse que a lei pode ser con-
siderada “mais uma reforma 
de seu governo, uma reforma 
de costumes”. 

Ressaltou ainda que assumiu 
propostas que não foram leva-
das adiante por outros gover-
nos. “Estamos dando efetivida-
de para garantias individuais 

consagradas na Constituição, 
como direito à privacidade, 
honra e assegurando valores 
como a liberdade de imprensa, 
de iniciativa e exercício de con-
ciliação democrática”, declarou 
na cerimônia. 

A lei sancionada ontem cria 
um marco legal para a prote-
ção de informações pessoais 
de brasileiros, como nome, 
endereço, e-mail, idade, estado 
civil e situa ção patrimonial. A 
legislação é baseada em leis 
internacionais de proteção de 
dados e tem como principal ins-
piração as regras de privacida-
de recentemente estabelecidas 
na União Europeia.

Agora, para uma empresa ter 
acesso a dados, será preciso o 

A nova legislação iguala o Brasil a mais de 100 países que já possuem norma sobre o assunto, 

alterando o cotidiano de usuários, empresas e do Poder Público.

consentimento dos usuários 
para o fi m específi co de como 
as informações deverão ser 
usadas. A legislação também 
obriga que empresas ou órgãos 
públicos excluam os dados 

após o fi m da relação com cada 
cliente. Outra novidade é que a 
legislação obriga que empresas 
digam quais dados pessoais 
estão em sua posse quando isso 
for solicitado por brasileiros. 

O ministro da Fazenda, Edu-
ardo Guardia, disse que o Brasil 
é mais resistente à volatilidade 
do dólar do que a Turquia. 
“Nossas contas externas estão 
em situação bastante robusta, 
então o país não tem dívida. Nós 
temos uma posição de reserva 
internacional grande, defi cit 
pequeno em conta corrente, 
fi nanciado por investimento 
direto estrangeiro”, disse o 
ministro, em entrevista coletiva 
na capital paulista, após parti-
cipar da 45ª edição do prêmio 
Melhores & Maiores da revista 
Exame.

De acordo com Guardia, a 
Turquia tem situação externa 
pouco confortável, já que acu-
mula um défi cit elevado em 
transação corrente, que não 
é fi nanciado por investimento 
estrangeiro direto, além de uma 
dívida externa de mais de 50% 
do PIB e reservas internacio-

Ministro da Fazenda,

Eduardo Guardia.

O presidente da Usiminas, 
Sergio Leite de Andrade, 
afi rmou ontem (14) que a 
Política de Frete Mínimo para 
o Transporte Rodoviário de 
Cargas, sancionada na sema-
na passada pelo presidente 
Michel Temer, é “desastrosa” 
para o país. Ao participar do 
Fórum Lide sobre Infraes-
trutura, ele informou que vai 
pedir ao Supremo (STF) que 
declare inconstitucional, por 
infringir o conceito de livre 
concorrência do Artigo 170 
da Carta Magna. 

“Caso não se decida pelo 
cumprimento da Constituição, 
queremos que o tabelamento 
seja referencial, e não vincula-
tivo”, afi rmou. Segundo Leite, 
na indústria do aço, o impacto 
no preço mínimo do frete é 
estimado em R$ 1,1 bilhão.  
Lembrou que o tabelamento 
não fi xa os valores, mas cria 
as regras para que a Agência 
Nacional de Transportes Ter-
restres (ANTT) defi na o piso, 
conforme fatores como custo 
do óleo diesel, pedágios e es-
pecifi cidades das cargas.

Presidente da Usiminas, 

Sergio Leite de Andrade.

Ao participar de um evento 
promovido por empresários 
ligados à União Nacional de 
Entidades do Comércio e Ser-
viços (Unecs), ontem (13), o 
candidato do PDT à Presidência 
da República, Ciro Gomes, des-
tacou que os problemas brasilei-
ros não vão se resolver se o país 
continuar crescendo apenas 2% 
ao ano e mantiver “a pior distri-
buição de renda do planeta”. 
Resolver o endividamento das 
famílias e do setor empresarial, 
atrair o investimento privado e 
melhorar a efi ciência do setor 
público foi o caminho sugerido 
pelo candidato.

Ciro defendeu, nos seis pri-
meiros meses de governo, um 
grande debate com a população 
sobre as reformas da Previdên-
cia e tributária, com apoio das 
universidades. Para o candida-
to, é preciso um redesenho do 
pacto federativo e a reforma 
tributária para melhor distri-
buição dos impostos. Ele disse 
que pretende adotar melhores 
práticas, como a cobrança de 
impostos sobre mercadorias no 

Ciro: questão habitacional não 

pode ser responsabilidade só 

do governo federal.

A experiência como ex-mi-
nistro da Fazenda e presidente 
do Banco Central foi invocada, 
ontem (14), pelo candidato do 
MDB à Presidência, Henrique 
Meirelles, como argumento 
para restabelecer a confi ança 
no país. “Vamos implantar um 
programa de quatro anos de 
crescimento, com credibili-
dade”, disse. Ao considerar a 
economia “base de tudo”, o 
emedebista disse que ela pre-
cisa crescer para gerar mais 
empregos, mais renda e mais 
salários. 

O presidenciável foi um dos 
participantes do encontro Di-
álogo Eleitor Unecs. Ao falar 
sobre a reforma da Previdên-
cia, criticou o modelo atual. 
“A maioria das pessoas que se 
aposenta por tempo de con-
tribuição não chega na idade 
de 60 e 65 anos, e 70% delas 
são os 20% que ganham mais 
no país”, ressaltou. Ao tratar 
sobre outro tema abordado, 
o défi cit das contas públicas, 
Meirelles disse ser favorável 
ao corte de despesas. “Não tem 
outra solução. 

Como proposta para uma re-
forma tributária, o ex-ministro 
defendeu a criação de um im-
posto de valor agregado único, 

Candidato à Presidência, 

Henrique Meirelles, do MDB.

O adeus de Alonso
O bicampeão da Fórmula 1 em 

2005 e 2006, Fernando Alonso, 
anunciou ontem (14), em sua conta 
no Twitter, que se aposentará no fi nal 
desta temporada. “Depois de 17 anos 
maravilhosos neste esporte, é hora 
de fazer uma mudança e seguir em 
frente”, disse o piloto da escuderia 
britânica McLaren em um vídeo 
publicado na rede social. Ao longo de 
sua carreira, o espanhol de 37 anos 
acumulou 32 vitórias, 22 poles e 97 
pódios em 17 temporadas.

Lucro do FGTS 
rateado com 
trabalhadores

Os investimentos feitos com 
recursos do FGTS resultaram 
em um lucro de R$ 12,46 bi-
lhões em 2017. Metade deste 
valor (R$ 6,23 bilhões) será 
dividida proporcionalmente 
entre todos os trabalhadores 
que estavam com saldo positivo 
na conta vinculada em 31 de 
dezembro de 2017. O anúncio 
foi feito ontem (14) por repre-
sentantes da Caixa.

A previsão é de que todos os 
90 milhões de trabalhadores 
benefi ciados tenham os valores 
depositados em suas contas até 
o dia 31 de agosto.

“A outra metade do lucro será 
incorporada ao patrimônio lí-
quido do fundo, que é usado em 
aplicações como fi nanciamen-
tos de obras de saneamento, 
habitação e infraestrutura”, in-
formou o secretário executivo 
do Conselho Curador do FGTS, 
Bolivar Moura Neto (ABr).
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Marcello Casal Jr/ABr

São Paulo - O candidato do 
PSL à Presidência, Jair Bol-
sonaro, divulgou ontem (14), 
as diretrizes de seu progra-
ma de governo nas eleições 
2018. Entre os objetivos de 
seu projeto, autodenominado 
“Operação Fênix”, estão me-
didas como a unifi cação de 
ministérios importantes para 
a criação de uma pasta única 
na área econômica, uma ampla 
reformulação do Estatuto do 
Desarmamento (para facilitar 
o acesso de pessoas físicas a 
armas de fogo), manutenção 
de programas sociais como o 
Bolsa Família e ainda um amplo 
combate contra a corrupção.

Na área econômica, o progra-
ma de Bolsonaro prevê a unifi ca-
ção de quatro pastas, Fazenda, 
Planejamento, Indústria e Co-
mércio e Secretaria-Geral, pelo 
Ministério da Economia. Além 
disso, as propostas preveem 
cortes de despesas do governo 
e redução das renúncias fi scais 
para diminuir o défi cit público, 
além de um amplo programa 
de privatizações e redução de 
alíquotas de importação.

Embora não cite um número 
nem quais empresas das 147 de 
propriedade da União ele preten-
de vender, o deputado diz que 

Candidato do PSL à 

Presidência, Jair Bolsonaro.
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Brasil resiste mais à volatilidade 
do dólar do que a Turquia

mentos em que a gente olha 
maior volatilidade do cenário 
internacional, da absoluta ne-
cessidade da continuidade do 
processo de reformas estrutu-
rais, particularmente da conso-
lidação fi scal”, disse Guardia. 
Para ele, isso deve assegurar a 
capacidade de maior resiliência 
da economia brasileira a crises 
internacionais.

Questionado sobre a impo-
tência do governo diante da 
incerteza de investidores por 
causa do cenário eleitoral, o 
ministro disse que é natural que 
haja mais dúvidas em momen-
tos assim. “Agora, até por isso, 
é fundamental a gente reforçar 
os fundamentos da economia 
brasileira. Isso faz parte da 
democracia em qualquer país; 
em qualquer lugar do mundo 
há alternância de poder”, disse, 
ao reafi rmar a importância da 
consolidação fi scal (ABr).

nais em torno de 10% do PIB. 
O Banco Central da Turquia 
anunciou o aporte de US$ 6 
bilhões no sistema fi nanceiro 
do país, para garantir a liquidez 
dos bancos e interromper a 
queda da lira turca em relação 
ao dólar.

“Não obstante, eu sempre 
chamo a atenção, nesses mo-

Usiminas: é “desastroso” 
o tabelamento do frete

Para Leite, um dos piores re-
fl exos da nova lei será o impacto 
no mercado. “[O tabelamento] 
representa intervenção inade-
quada no mercado brasileiro, 
traz insegurança jurídica”. 
Teme que haja aumentos 
abusivos dos preços do frete, 
com impacto infl acionário que 
prejudicará o consumidor e 
resultará na inviabilidade do 
transporte dos produtos de 
baixo valor agregado (ABr).

Meirelles: reforma da 
previdência e imposto único

para simplifi car a complexida-
de tributária do país, além da 
implantação de uma declaração 
única de importação integrada 
com a nota fi scal eletrônica dos 
produtos, para garantir a inte-
gralidade dos dados e evitar o 
preenchimento manual.

Para uma plateia de empre-
sários do setor de comércio e 
serviços, Meirelles defendeu 
uma análise rigorosa sobre o 
comércio eletrônico. “É preciso 
fazer uma tributação adequada 
para igualdade de tratamento tri-
butário e burocrático para todos, 
para que o empresário brasileiro 
cresça e possa oferecer o melhor 
serviço”, ressaltou (ABr).

Bolsonaro propõe ministério 
único na economia

todos os recursos obtidos com 
privatizações e concessões deve-
rão ser obrigatoriamente utiliza-
dos para o pagamento da dívida 
pública. Outro ponto importante 
do projeto é na área da Segurança 
Pública. Atribui índices altos de 
violência a cidades governadas 
pelo “Foro de São Paulo” - em 
geral partidos de esquerda, como 
o PT. Para solucionar o problema 
da violência urbana, o candidato 
propõe investir em tecnologia 
e inteligência, acabar com a 
progressão de penas e as saídas 
temporárias, reduzir a maiorida-
de penal para 16 anos e garantir o 
direito do cidadão a portar armas 
para legítima defesa (AE).

Ciro quer debater reformas 
previdenciária e tributária

destino (hoje são cobrados na 
origem) e a fusão de tributos.

Na área de urbanismo, o 
candidato quer aumentar a 
participação das prefeituras e 
governos estaduais em progra-
mas como o Minha Casa, Minha 
Vida. Na visão do pedetista, 
com um défi cit de 6 milhões 
de habitações, a infraestrutura 
necessária para os programas 
de moradia não pode ser 
responsabilidade apenas do 
governo federal (ABr).
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A importância da 
governança corporativa
em empresas familiares

Para uma empresa que 

acredita e pratica a 

governança, não existe 

agenda oculta

De acordo com o IBGC 
(Instituto Brasileiro de 
Governança Corpora-

tiva), governança corporativa 
é o sistema pelo qual as em-
presas e demais organizações 
são dirigidas, monitoradas e 
incentivadas, envolvendo os 
relacionamentos entre sócios, 
conselho de administração, di-
retoria, órgãos de fi scalização 
e controle e demais partes 
interessadas. 

Segundo a instituição, as 
boas práticas de governança 
corporativa convertem prin-
cípios básicos em recomen-
dações objetivas, alinhando 
interesses com a fi nalidade de 
preservar e otimizar o valor 
econômico de longo prazo da 
organização, facilitando seu 
acesso a recursos e contri-
buindo para a qualidade da 
gestão da organização, sua 
longevidade e o bem comum.

Isso quer dizer que, para uma 
empresa que acredita e prati-
ca a governança, não existe 
agenda oculta. A transparên-
cia faz parte do cotidiano.  A 
prestação de contas se torna 
elementar, um marco zero na 
empresa. A responsabilidade 
corporativa vai além, poden-
do levar em consideração a 
perpetuidade da mesma sob 
o ponto de vista econômico, 
social e ambiental. 

Meu contato com o tema se 
deu em 1999, quando a Mazza-
ferro, uma empresa familiar 
que é referência no ramo de 
nylon, iniciou o processo de 
sucessão para a segunda ge-
ração contando com o apoio 
do IBGC. No início, os sócios 
eram apenas dois, o fundador e 
sua esposa. Hoje são 18 e seria 
preciso criar instrumentos ca-
pazes de preservar os direitos 
deles, bem como a perfeita con-
tinuidade da empresa. Desde 
então, nos tornamos um case já 
apresentado em vários lugares 
do Brasil. 

Planejamento foi a palavra 
chave para esse processo. 
Atuamos nas três dimensões 
da governança: família, negó-
cio e propriedade. Os desafi os 

foram grandes. Nem sempre 
as famílias proprietárias de 
empresas com capital fechado 
estão preparadas técnica e 
psicologicamente para imple-
mentar um sistema de gover-
nança corporativa. O fundador, 
normalmente, não gosta de 
enfrentar assuntos relaciona-
dos à formalização da empresa, 
testamento, segregação de 
assuntos relativos à família dos 
assuntos relativos ao negócio, 
e de ter total transparência na 
condução econômica. 

A Mazzaferro teve a coragem 
e a sorte de iniciar este pro-
cesso em 1999, muito antes 
do falecimento do fundador, 
Nello Mazzaferro, em 2012. A 
empresa continuou operando 
sem nenhuma descontinui-
dade ou questionamento por 
parte dos sócios herdeiros ou 
qualquer outro stakeholder. Os 
benefícios foram muitos, como 
a perpetuação dos valores, a 
harmonia entre os familiares, 
a tranquilidade no processo 
sucessório, a gestão do capital 
e, principalmente, a continui-
dade do negócio.

Nesse sentido, além da pro-
fi ssionalização da gestão e da 
implementação de um código 
de conduta, a criação de um 
conselho foi fundamental. É 
preciso contar com profi ssio-
nais competentes, indepen-
dentes e remunerados. Cerca 
de 70% do tempo do conselho 
hoje é destinado a assuntos 
estratégicos e os outros 30% a 
assuntos de natureza tática. Há 
uma agenda anual predefi nida 
que aborda a revisão da estra-
tégia, deployment da mesma, 
orçamento, gestão de talentos, 
gestão de riscos, entre outros. 
Os conselheiros têm livre 
acesso aos executivos e aos 
dados da empresa e também 
são avaliados pelo chairman. 

A caminhada exige esforço, 
mas reserva muitas recompen-
sas. O sistema de governança 
corporativa faz a empresa ser 
completamente transparente 
em todos os níveis, facilitando 
a relação entre todas as partes 
envolvidas. 

Ganha a empresa, a comuni-
dade e, logicamente, a família, 
que se vê livres de confl itos.

 
(*) - É CEO da Mazzaferro 

Monofi lamentos, palestrante e 
conselheiro certifi cado pelo IBGC.

Claudio Mazzaferro (*)
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Nos primeiros sete meses 
deste ano, o Ligue 180 - 
Central de Atendimento à 
Mulher, registrou mais de 740 
ocorrências relacionadas a 
feminicídios e tentativas de 
homicídio contra mulheres. 
Segundo balanço divulgado 
pelo Ministério dos Direitos 
Humanos (MDH), de janeiro a 
julho de 2018, foram registra-
dos 78 casos de feminicídios e 
665 tentativas de assassinatos 
de mulheres. No período, a 
Central recebeu quase 80 mil 
relatos de violência de gênero, 
sendo que cerca de 80% das 
denúncias foram classifi cadas 
como violência doméstica. 

Agressões físicas represen-
tam quase metade (46,94%) 
dos relatos. E três em cada dez 
denúncias se referem a violên-
cia psicológica. O Ligue 180 
registra ainda casos de violên-
cia sexual, moral, patrimonial, 
obstétrica, no esporte, cárcere 
privado, crimes cibernéticos 
e agressões contra mulheres 
migrantes e refugiadas. As 
denúncias são encaminhadas 
para a Defensoria Pública e 
Ministério Público e outras 
instituições da rede de prote-
ção das mulheres. A Central 
também orienta sobre a Lei 
Maria da Penha e outros dis-

A ligação para o 180 é gratuita e pode ser feita inclusive nos 

feriados e fi ns de semana.

O presidente da Venenzuela, 
Nicolás Maduro, anunciou que 
a próxima segunda-feira (20) 
será feriado no país devido à 
reconversão monetária que irá 
remover cinco zeros da antiga 
moeda, dando origem ao “bolí-
var soberano”. De acordo com o 
chefe de Estado venezuelano, a 
antiga moeda do país, o bolívar 
forte, será usada para “varejo”, 
porque “há muitos bens e servi-
ços que terão um preço abaixo 
do bolívar soberano”.

O novo sistema monetário 
terá moedas de 50 centavos e 
de um bolívar, além de cédulas 
de dois, cinco, 10, 20, 50, 100, 
200 e 500 bolívares. A medida 
irá substituir as atuais notas, 
que são de mil, 2 mil, 5 mil, 10 
mil, 20 mil, 50 mil e 100 mil. De 
acordo com o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), a entrada 
da nova moeda servirá para 
aliviar a alta infl ação do país, 
que tem previsão para fechar 
o ano em 1 milhão por cento.

Maduro também revelou que, 
a partir desta segunda-feira 
(20), a Venezuela terá duas 
moedas, que serão o “sobe-

Presidente da Venezuela, 

Nicolás Maduro.

“Há uma correlação 
direta entre a cres-
cente violência nas 

localidades e o abandono 
escolar, a falta de qualifi cação 
profi ssional e oportunidades 
para os jovens”, disse o pre-
sidente do instituto, Luciano 
Stremel Barros.

Os índices de homicídios são 
“alarmantes” nas fronteiras 
com o Paraguai, entre Foz 
do Iguaçu e Porto Murtinho 
(MS). Os dados mostram que 
só em Foz, em 2016, foram 
registrados 99 assassinatos, 
o que equivale a uma taxa de 
mortalidade por violência de 
37,5 vítimas por grupo de 100 
mil habitantes. Proporcional-
mente, Paranhos (MS) aparece 
como a mais violenta entre 
32 “cidades-gêmeas” avalia-
das, aquelas que  fi cam lado 
a lado na fronteira de países 
diferentes. 

Os índices de homicídios são “alarmantes” nas fronteiras com o 

Paraguai, entre Foz do Iguaçu e Porto Murtinho (MS).

A discrição é a marca regis-
trada da ministra Rosa Weber 
desde que entrou na magistra-
tura nos anos 1970, como juíza 
substituta do trabalho, no Rio 
Grande do Sul. Assumidamente 
tímida, a nova presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) evita os holofotes e as 
entrevistas. Costuma dizer a 
seus interlocutores, sem alte-
rar o tom de voz, que prefere 
falar nos autos. No comando do 
processo eleitoral, deve manter 
o estilo.

A ministra chegou ao STF 
em 2011, nomeada pela ex-
-presidente Dilma Rousseff 
(2011-2016), com o apoio do 
petista Tarso Genro e do ad-
vogado Carlos Araújo (morto 
em 2017), ex-marido de Dilma. 
Tanto Tarso quanto Araújo mi-
litaram na advocacia trabalhista 
e conheceram Rosa Weber 
como juíza do Trabalho. Antes 
de voltar a Porto Alegre, sua ci-
dade natal, a ministra atuou em 
várias cidades do Rio Grande 

Ministra Rosa Weber, do STF. 

Gosta de futebol e torce pelo 

Internacional.
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Violência aumenta em cidades 
fronteiriças com menor investimento
Relatório preliminar do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras (Idesf) aponta 
que os municípios fronteiriços que mais sofrem com a violência são aqueles que apresentam a pior 
estrutura educacional e de saúde e menos oportunidades de emprego formais

disse o secretário municipal de 
Paranhos, Aldinar Ramos Dias, 
informando que, em geral, as 
vítimas não moram na cidade. 
“Assassinato de moradores é 
algo muito raro.” Segundo ele, 
muitos homicídios não são 
esclarecidos.

“Se não houver uma estra-
tégia política integrada para a 
fronteira, o problema tende a se 
agravar, com refl exos para todo 
o país”, afi rmou o presidente do 
instituto, Luciano Stremel Bar-
ros. O ministro da Segurança 
Pública, Raul Jungmann disse, 
na segunda-feira (13) que o go-
verno federal está deslocando 
cerca de 250 agentes da Força 
Nacional para reforçar a vigi-
lância das fronteiras, além de 
ampliar o número de policiais 
federais na região. Nova ação 
conjunta com a FAB deve ser 
desencadeada nos próximos 
dias (ABr).

Embora tenha registrado 
ofi cialmente 15 homicídios ao 
longo de 2016, o município sul-
-mato-grossense – que tem pou-
co mais de 13 mil habitantes – é 
o que tem a taxa de letalidade 
mais alta, com 109,7 assassina-
tos por 100 mil habitantes. O 
segundo colocado em violência 
é Coronel Sapucaia (MS), com 

uma taxa de 67 homicídios por 
grupo. A taxa de letalidade 
passou de 45,72 por grupo de 
100 mil habitantes para 109,7 
mortes violentas por grupo.

“A realidade das fronteiras é 
esta. Sofremos com isso, e tanto 
as autoridades estaduais quan-
to as federais já estão cientes. É 
um grande desafi o para todos”, 

Ligue 180 registra mais de 740 
casos de feminicídio este ano

positivos legais de defesa dos 
direitos das mulheres.

Fruto da Lei Maria da Penha, o 
crime do feminicídio foi defi nido 
legalmente em 2015 como assas-
sinato de mulheres por motivos 
de desigualdade de gênero e 
tipifi cado como crime hediondo. 
Segundo o Mapa da Violência, 
quase 5 mil mulheres foram as-
sassinadas no país, em 2016. O 
resultado representa uma taxa de 
4,5 homicídios para cada 100 mil 
brasileiras. Em dez anos, houve 
um aumento de 6,4% nos casos 
de assassinatos de mulheres.

Nos últimos dias, vários ca-
sos de agressão contra mulhe-
res até a morte repercutiram 
em todo o país e reacendeu o 
debate em torno da violência 
de gênero. Um dos casos 
mais emblemáticos ocorreu 
no interior do Paraná, onde o 
biólogo Luís Felipe Manvailer 
foi denunciado pelo assassina-
to de sua esposa, a advogada 
Tatiane Spitzner. Ela foi encon-
trada morta no dia 22 de julho 
depois de cair do 4º andar do 
prédio onde o casal morava, 
em Guarapuava (ABr).Venezuela decreta 

feriado por 
reconversão da moeda

rano bolívar e o petro”, uma 
criptomoeda. Segundo o chefe 
de Estado venezuelano, isso 
dará “estabilidade” fi nanceira 
ao país. Disse também que 
o novo sistema salarial e de 
bens e serviços será revelado 
em breve, além de informar 
que a mudança signifi cará uma 
“melhoria substancial” para os 
trabalhadores. 

O presidente venezuelano 
também pediu mais “empenho” à 
população. A Venezuela enfrenta 
uma grave crise econômica, além 
de sofrer com a falta de alimentos 
e medicamentos (ANSA).

Nova presidente do TSE construiu 
carreira na Justiça Trabalhista

do Sul como juíza trabalhista: 
passou por Ijuí, Santa Maria, 
Vacaria, Lajeado e Canoas.

Na capital gaúcha, atuou por 
quase dez anos na 4ª Junta de 

Conciliação e Julgamento, até 
ser promovida, por merecimen-
to, ao cargo de juíza do Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT) da 
4ª Região. Entre 2001 e 2003 foi 
presidente do TRT. Em 2006, 
chegou a Brasília, nomeada pelo 
ex-presidente Lula o Tribunal 
Superior do Trabalho (TST). 
No Supremo, Rosa atua em har-
monia com a ministra Cármen 
Lúcia e com os ministros Edson 
Fachin e Luís Roberto Barroso, 
seu vice no TSE. 

Graduada em Ciências Ju-
rídicas e Sociais pela UFRGS, 
em 1971, foi professora da 
Faculdade de Direito da PUC-
-RS. Filha do médico José Júlio 
Martins Weber e da pecuarista 
Zilah Bastos Pires, completará 
70 anos em outubro. É casada 
com Telmo Candiota da Rosa 
Filho, procurador aposentado. 
Tem um casal de fi lhos e duas 
netas. Gosta de futebol e torce 
pelo Internacional, o que faz 
questão de dizer aos interlo-
cutores (ABr).

Turquia 
boicotará 

eletrônicos 
dos EUA, diz 

Erdogan
O presidente turco Recep 

Tayyip Erdogan anunciou 
ontem (14) que o país 
boicotará os produtos ele-
trônicos norte-americanos, 
como retaliação ao aumento 
das tarifas sobre as impor-
tações de aço e alumínio 
turcos e à “constante apli-
cação de sanções” pela 
administração Trump. O 
anúncio é mais um episódio 
da crise diplomática entre 
os dois países. 

Erdogan trouxe à tona 
a possibilidade de que a 
Turquia pare de comprar 
os produtos da Apple, como 
o iPhone, para comprar os 
da concorrente sul-coreana 
Samsung, ou mesmo os da 
companhia local Vestel. “Se 
eles têm iPhone e em outro 
lugar se tem a Samsung, nós 
temos Vestel”, afi rmou. O 
aumento da tensão diplo-
mática entre a Turquia e 
os Estados Unidos somado 
à pressão do mercado para 
que o banco central turco 
aumente a taxa de juros são 
fatores que têm colaborado 
para a crise monetária.

Erdogan acusa os Esta-
dos Unidos de um complô 
contra o país, alegando 
que Trump usa a economia 
como uma arma para preju-
dicar a Turquia. O mandatá-
rio turco ainda fez um apelo 
aos turcos para que vendam 
seus dólares a fi m de blindar 
a moeda nacional, além de 
ter afi rmado que o governo 
oferecerá incentivos a em-
presas que queiram investir 
no país e que, portanto as 
companhias não devem se 
intimidar pela incerteza 
econômica.

Um dos fatores causado-
res da crise é a prisão do 
pastor americano Andrew 
Brunson, condenado e na 
Turquia há dois anos por 
“terrorismo e espionagem”. 
Os EUA pedem a libertação 
de Brunson, enquanto a 
Turquia pede a extradição 
do clérigo turco Fethullah 
Gulen, exilado no país há 
20 anos, a quem o governo 
turco atribuiu a tentativa 
de golpe de Estado de 2016 
(ANSA).
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A - Apaixonados por Corridas
No próximo domingo (19), acontece a 1ª edição do Tietê Plaza Run, um 
projeto do Tietê Plaza Shopping que reunirá mais de 2 mil participantes, 
entre atletas profi ssionais, amadores e apaixonados por corridas, nas ruas 
da zona Noroeste. O evento contará com duas categorias: corrida e cami-
nhada. A corrida tem percurso de 7 km e a caminhada, 4km. A inscrição, 
que dá direito a um kit com camiseta e brindes dos patrocinadores, já 
está à venda no site da ação e custa R$ 70. Os inscritos que concluírem 
o percurso, serão premiados com medalhas de participação e os cinco 
primeiros colocados em cada categoria, receberão prêmios especiais. 
Para se inscrever, basta acessar o site do evento: (tieteplazarun.com.br).

B - Bretas na Amcham
O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal no Rio de Janeiro, 
é o convidado de honra do 5º Fórum de Compliance da Amcham-São 
Paulo, que acontece nesta sexta-feira (17), das 8h30 às 12h30. Bre-
tas divide sua experiência como magistrado em casos de combate à 
corrupção no Rio, entre eles a Lava Jato e a Operação Fatura Exposta 
– que investiga fraudes no fornecimento de equipamentos ao Instituto 
Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Além da visão do Judiciário, o 
Fórum propõe o debate sobre transparência empresarial com pontos de 
vista da liderança, de executivos e especialistas sobre o assunto. Outras 
informações: (http://www.amcham.com.br/).

C - Amantes do Enoturismo 
A VSX Club e a Primetour acabam de lançar o inédito programa VSX de 
Enotrips para Portugal e França. O exclusivo programa terá início em 
2019 e será para apenas quatro grupos com 20 vagas cada, formados por 
amantes do enoturismo e da alta gastronomia internacional. O roteiro 
premium inclui visitas à vinícolas fechadas ao público como Herdade 
dos Grous e do Esporão, Vadio Vinhos e Ramos Pinto, em Portugal e, na 
França, os ChâteauxPichon-Longuevilleau Baron de Pichon-Longueville, 
Mouton-Rothschild, Haut-Brion, Smith-HautLafi te e Château La Con-
seillant. A hospedagem será nos luxuosos hotéis InterContinental e 
Mandarin Oriental na França, Convento do Espinheiro Évora e Yeatman 
Porto de Portugal. Interessados devem contatat no tel. (11) 3178-4788, 
e-mail (enotrip2019@primetour.com.br) e (www.primetour.com.br).

D - Segurança Digital 
Nos dias 18 e 19 de setembro, no Grand Hyatt, chefes de segurança da 
informação das maiores empresas brasileiras, representantes de órgãos 
públicos e especialistas internacionais, se reunirão na capital paulista para 
discutir as vulnerabilidades e tendências de ataques cibernéticos que 
já preocupam os gestores locais e afetam a economia nacional. O Mind 
The Sec, o maior e mais qualifi cado evento de Segurança da Informação 
do Brasil, promove o encontro entre os maiores especialistas em ciber-
crime e segurança da informação do mundo para debater tendências e 
discutir os desafi os do segmento e a vulnerabilidade do Brasil no cenário 
mundial. Inscrições e mais informações no site:  (https://mindthesec.
com.br/sao-paulo-2018/). 

E - Enoturismo e Gastronomia
De 26 a 29 de setembro, renomados especialistas e profi ssionais do 
vinho se reúnem no Parque de Eventos, em Bento Gonçalves, para a 
Wine South America 2018 – Feira Internacional do Vinho, uma série de 
painéis que detalha a viticultura brasileira. Do enoturismo à gastronomia, 
do ensino e pesquisa à comercialização, das indicações geográfi cas ao 
impacto socioeconômico do plantio de uvas no Nordeste, inclusive com 
espaço para conhecer as tendências de consumo das bebidas vinícolas 
– pautas que ajudam a compreender como o país trabalha a questão 
vitivinícola serão abordadas em 20 palestras. Outras informações em 
(www.winesa.com.br). 

F - Qualidade de Vida 
Interessados em concorrer ao 18º Prêmio Péter Murányi têm até o próximo 
dia 31 para enviar suas iniciativas. Sob o tema “Ciência & Tecnologia”, 
serão entregues R$ 250 mil, sendo R$ 200 mil ao vencedor, R$ 30 mil e 
R$ 20 mil ao segundo e terceiro colocados, respectivamente 
A iniciativa, criada em 2002 pela Fundação Péter Murányi, tem como 
objetivo reconhecer trabalhos que melhorem a qualidade de vida da 
sociedade com base em três critérios: a inovação da proposta; a aplica-
bilidade prática; e como o trabalho impacta e benefi cia populações em 
desenvolvimento. Qualquer pessoa que tenha um projeto voltado para a 
área de Ciência & Tecnologia pode participar. Mais informações: (www.
fundacaopetermuranyi.org.br/premio).

G - Estação Espacial 
O consórcio espacial brasileiro Missão Garatéa está com inscrições abertas 
até o próximo dia 28, para que escolas e alunos brasileiros de 12 a 16 anos 
participem do Student Spacefl ight Experiments Program, programa do go-
verno norte-americano para incentivar jovens a estudar ciências espaciais. O 
concurso escolherá um experimento para voar com os astronautas da Nasa, 
a agência espacial norte-americana, para a Estação Espacial Internacional, 
em 2019. A primeira vez que o Brasil participou foi em 2017, quando foi 
enviado para o espaço um experimento de alunos do Colégio Dante Alighieri, 
Escola Municipal de Educação Fundamental Perimetral e Projeto Âncora. 
Mais informações: (www.garatea.space/projetos/garatea-iss). 

H - Construção Sustentável
Entre os dias 5 e 7 de novembro, em Curitiba, acontece 9ª Greenbuilding 
Brasil Conferência Internacional e Expo, o principal evento de construção 
sustentável da América Latina. O evento vai oferecer conteúdo técnico de 
expressividade aos profi ssionais, gestores públicos e acadêmicos de áreas como 
construção, arquitetura, engenharia, design, agronegócio, sustentabilidade, 
habitação, planejamento urbano e outras. Serão apresentadas mais de 40 
Sessões Educacionais (palestras, apresentação de trabalhos técnicos), além 
de workshops, eventos de networking e visitas técnicas em edifícios de desta-
que. Informações e credenciamento pelo site: (http://expogbcbrasil.org.br/).

I - Arroz para Doação
O Brasil doará cerca de 8 mil toneladas de arroz benefi ciado para Gaza. 
A operação será feita por meio da Conab, que vai realizar um leilão no 
próximo dia 22 para trocar o arroz em casca pelo produto benefi ciado, 
ensacado e pronto para seguir viagem. Nessa modalidade, a Conab con-
cede uma quantidade maior de arroz ‘in natura’ na troca pelo produto 
benefi ciado, com percentual de troca informado em até dois dias úteis 
antes do leilão. Com esta iniciativa, a operação torna-se mais ágil, uma vez 
que o arroz chega pronto para ser doado. Os fornecedores encaminham 
diretamente no local defi nido no edital, que neste caso será no porto de 
Rio Grande, no Rio Grande do Sul, com prazo no período entre o dia 6 
de outubro de 2018 a 13 de fevereiro de 2019.

J - Educação Especial 
Até o próximo dia 31, o Programa de Pós-Graduação em Educação Es-
pecial da UFSCar está com inscrições abertas no processo seletivo para 
os cursos de mestrado acadêmico e doutorado, com ingresso no primeiro 
semestre de 2019. Estão sendo oferecidas 30 vagas para o mestrado e 
20 vagas para o doutorado em três linhas de pesquisa: “Aprendizagem 
e cognição de indivíduos com necessidades especiais de ensino”; “Im-
plementação e avaliação de programas alternativos de ensino especial”; 
e “Produção científi ca e formação de recursos humanos em Educação 
Especial”. Mais informações: (www.ppgees.ufscar.br).

A - Apaixonados por Corridas
No próximo domingo (19), acontece a 1ª edição do Tietê Plaza Run, um 

D - Segurança Digital 
Nos dias 18 e 19 de setembro, no Grand Hyatt, chefes de segurança da 

Não é exagero dizer 

que os dados se 

transformaram em 

um dos ativos mais 

importantes para 

qualquer empresa

A quantidade cada vez 
mais crescente de 
informações no mun-

do digital permitiu que os 
executivos tivessem mais 
ferramentas e conhecimen-
to para tomarem decisões 
estratégicas de forma mais 
assertiva e eficiente. Mas essa 
importância é acompanhada 
de um perigo que passou a in-
comodar as organizações nos 
últimos anos: as tentativas de 
fraude e os riscos inerentes 
aos ataques cibernéticos. 

O último Relatório Global 
de Fraude & Risco, realizado 
pela Kroll no início de 2018, 
mostra que 84% das empre-
sas sofreram com ao menos 
uma fraude nos 12 meses 
anteriores à pesquisa. No 
Brasil, o índice é o mesmo, 
mas chama a atenção os 
principais responsáveis pelos 
ataques. Diante desse cená-
rio, é preciso adotar medidas 
para reduzir esses números e 
garantir que todas os dados 
da empresa fiquem seguros. 

Confira quatro formas de 
lidar com essa questão: 

Sistema antifraude: hoje, 
qualquer empresa precisa 
investir em um excelente 
sistema antifraude para pro-
teger os dados, processos e 
transações realizadas. Essa 
solução deve ser automática, 
reduzindo as chances de uma 
falha humana, e oferecer aná-
lises rápidas que garantem 
efetividade das ações. Assim, 
é possível checar dados do 
possível cliente quase em 
tempo real e ter a certeza de 
que as informações não estão 
incorretas ou manipuladas;

Comunicação interna 

transparente: o combate 
deve envolver todos os pro-
fissionais dentro da organiza-
ção. É essencial formar uma 
equipe multidisciplinar que 
una os cientistas de dados, 
os profissionais de tecnologia 
e o departamento adminis-
trativo. Com essa prática, 
todos os profissionais ficam 
alinhados com o mesmo ob-
jetivo e o tempo de resposta 
a uma tentativa de fraude é 
bem mais rápido;

Quanto mais informa-

ções, melhor: pode parecer 
paradoxo, mas uma forma efi-
ciente de reduzir as fraudes 
relacionadas às informações 
é ter mais dados disponí-
veis em cada caso. Além 
de elementos estruturados 
encontrados em situações 
cadastrais, como nome, ida-
de, endereço, busque fontes 
não-estruturadas, como pre-
ferências, redes sociais, entre 
outros. Assim, é possível 
traçar um perfil completo do 
usuário e identificar possíveis 
ameaças com mais rapidez;

Processos e controles 

internos: fraudes também 
decorrem de erros operacio-
nais e falhas de comunicação 
– e que geram um prejuízo 
considerável às finanças da 
empresa. Para evitar isso, é 
preciso estabelecer uma ro-
tina interna para auditoria e 
verificação de todos os dados. 
Essa prática mantém a base 
atualizada e protege todos os 
ativos da organização. Defina 
responsabilidades entre os 
profissionais e estabeleça 
um cronograma de análises 
para garantir que o risco seja 
mínimo. 

(*) - É CEO da Unitfour, empresa 
brasileira referência em fornecimento 
de dados para as áreas de cobrança, 

call centers, risco, crédito,
antifraude, CRM e marketing

(www.unitfour.com.br).

Rafael Albuquerque (*)

O cidadão afetado pela crise e pelo desemprego busca sanar 

suas dívidas, limpar o nome e recuperar seu crédito na praça.

Os recursos do fundo PIS/
PASEP, cujos novos saques 
estarão liberados para tra-
balhadores de todas as ida-
des, devem ajudar muitos 
brasileiros a sair do sufoco 
financeiro. Uma pesquisa 
realizada pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojis-
tas (CNDL) e pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito aponta 
que 45% dos cotistas devem 
utilizar os recursos para 
pagar dívidas em atraso – o 
percentual sobe para 57% 
considerando apenas os 
consumidores das classes 
C, D e E.

A segunda principal finali-
dade do dinheiro extra será 
os investimentos, com 30% 
de citações. Há ainda 30% de 
entrevistados que devem pa-
gar despesas do dia a dia com 
o saldo disponível e 15% que 
anteciparão o pagamento de 
contas não atrasadas, como 
prestações da casa, do carro 
ou crediário, por exemplo. 
Outros 9% de entrevistados 
vão usar o dinheiro para 
adquirir roupas e calçados.

Tem direito a sacar re-

Aposentados começam 
a receber primeira 
parcela do 13º

Aposentados e pensionistas 
do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) começam a receber, 
ainda este mês, a antecipação da 
primeira parcela do abono anual, o 
décimo-terceiro salário. O depósito 
do benefício será feito na folha do 
INSS, entre os dias 27 de agosto e 
10 de setembro, conforme a Tabela 
de Pagamentos de 2018.

Terão direito à primeira parcela 
do abono anual 30 milhões de 
benefi ciários. O governo federal 
estima que a antecipação vai injetar 
na economia aproximadamente R$ 
20,6 bilhões, nos meses de agosto e 
setembro. A primeira parcela cor-
responde a 50% do valor do décimo 
terceiro. Não haverá desconto de 
Imposto de Renda (IR) na primeira 
metade do abono. O IR somente será 
cobrado em novembro e dezembro, 
quando for paga a segunda parcela.

Por lei, tem direito ao décimo 
terceiro quem, durante o ano, re-
cebeu benefício previdenciário de 
aposentadoria, pensão por morte, 
auxílio-doença, auxílio-acidente, 
auxílio-reclusão ou salário-mater-
nidade. No caso de auxílio-doença 
e salário-maternidade, o valor do 
abono anual será proporcional ao 
período recebido. Aqueles que 
recebem benefícios assistenciais, 
como Benefício de Prestação Con-
tinuada (BPC), da Lei Orgânica da 
Assistência Social (BPC/LOAS e 
Renda Mensal Vitalícia – RMV) não 
têm direito ao abono anual (ABr).

O crescimento foi puxado pelo setor de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correios, 

que cresceu 15,7% em junho.

O resultado foi divulga-
do ontem (14), pelo 
IBGE e reverte a queda 

de 5% registrada em maio - 
quando ocorreu a greve dos 
caminhoneiros. Mesmo com o 
crescimento de junho frente a 
maio, o setor de serviços fecha 
os primeiros seis meses do ano 
negativo em 0,9%, inferior à 
queda acumulada até maio, que 
era de -1,3%.

Em relação a junho de 
2017 (sem ajuste sazonal), o 
volume de serviços avançou 
0,9%, registrando a segunda 
taxa positiva do ano nessa 
comparação. O acumulado nos 
últimos 12 meses passou de 
-1,6% em maio para -1,2% em 
junho, mantendo a trajetória 
ascendente iniciada em abril 
de 2017, quando a taxa era ne-
gativa em 5,1%. O crescimento 
refl ete o avanço em quatro das 
cinco atividades pesquisadas, 
puxado pelo setor de trans-
portes, serviços auxiliares 
aos transportes e correios, 
que cresceu 15,7% em junho, 
eliminando a perda de 10,6% 
de maio, “representando a 
expansão mais intensa da série 
histórica”, disse o IBGE.
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Setor de serviços cresceu 6,6% em 
junho, maior taxa da série histórica
O volume do setor de serviços fechou o mês de junho com crescimento de 6.6% em relação a abril (livre 
de infl uências sazonais), registrando a maior expansão da série histórica iniciada em 2011

O segmento de transporte 
terrestre também alcançou a 
maior taxa da série ao crescer 
23,4% em junho, impulsionado 
pelo aumento na receita das 
empresas de transporte rodovi-
ário de carga, que representam 
59,7% dos transportes ter-
restres. Os demais resultados 
positivos vieram dos ramos de 
serviços de informação e comu-
nicação (expansão de 2,5%), 
de outros serviços (3,9%) e de 

serviços profi ssionais, admi-
nistrativos e complementares 
(0,4%). A única exceção entre 
as cinco atividades foi a de ser-
viços prestados às famílias que 
recuaram 2,5% e assinalaram a 
segunda taxa negativa seguida, 
acumulando perda de 3,8%.

Regionalmente, o crescimen-
to refl ete expansão em 22 dos 
27 estados.

O destaque é para São Paulo, 
o principal parque fabril do país, 

com crescimento de 4,6% na sé-
rie dessazonalizada - a alta mais 
intensa desde o início da série 
histórica iniciada em janeiro de 
2011. Outros resultados posi-
tivos vieram de Minas Gerais, 
com crescimento signifi cativo 
(9,8%); Paraná (10,1%); Rio 
de Janeiro (3,6%); Mato Grosso 
(22,6%); e Bahia (9,7%), todos 
revertendo as quedas de maio 
em função da paralisação dos 
caminhoneiros (ABr).

45% do dinheiro do PIS/PASEP vão 
direto para pagar dívidas em atraso

cursos, os trabalhadores de 
empresas públicas e privadas 
que contribuíram para o PIS 
ou para o Pasep entre os anos 
de 1971 e 1988 e que não 
tenham resgatado o saldo. 
Ao todo, aproximadamente 
28,75 milhões de cidadãos 
brasileiros têm direito ao 
saldo das contas, o que deve 
totalizar uma injeção de R$ 
39,52 bilhões na economia, 
segundo dados oficiais do 
governo.

“Isso pode ajudar o cida-
dão afetado pela crise e pelo 
desemprego a sanar suas dí-

vidas, limpar o nome e recu-
perar seu crédito na praça. 
Ao reduzir a inadimplência 
o impacto sobre a economia 
é positivo”, explica o presi-
dente do SPC Brasil, Roque 
Pellizzaro Junior. “É positivo 
ver que uma quantidade 
relevante de beneficiários 
usará os recursos para ante-
cipar dívidas que não esta-
vam atrasadas. Isso mostra 
uma atitude preventiva e 
prudente do consumidor”, 
analisa o presidente da 
CNDL, José Cesar da Costa 
(SPC/CNDL).
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O desafi o de preparar os 
jovens para profi ssões 

ainda inexistentes

São positivas as 

mudanças no Fies 

anunciadas pelo 

governo, válidas já 

a partir do início do 

segundo semestre letivo 

de 2018 

Podendo fi nanciar inte-
gralmente a graduação 
com mensalidades de 

até sete mil reais, alunos de to-
das as faixas de renda ampliam 
a oportunidade de buscar 
formação em faculdades tradi-
cionalmente mais procuradas 
e, portanto, mais caras. 

O acesso a cursos de qua-
lidade e em áreas com maior 
potencial de empregabilidade, 
como também possibilita o 
ProUni, é essencial para o 
Brasil ascender ao patamar 
de economia de renda alta, 
num cronograma de desen-
volvimento no qual estamos 
atrasados. 

Neste momento em que 
ainda não solucionamos os pro-
blemas inerentes à Educação 
Básica, ao Ensino Superior e 
ao Técnico, em suas concep-
ções tradicionais, ainda muito 
focadas em modelos do Século 
XX, já nos deparamos com os 
desafi os inerentes às mudan-
ças na estrutura da produção 
e do trabalho.

Isso signifi ca, em termos prá-
ticos, que teremos de trocar o 
pneu com o carro andando. É 
necessário preparar as novas 
gerações, inclusive as que já 
estão inseridas no sistema 
educacional, da Educação 
Infantil à universidade, para a 
nova realidade da Quarta Revo-
lução Industrial e tecnologias 
como a inteligência artifi cial, 
robotização, internet das coi-
sas e a aplicação de tudo isso 
na atividade profi ssional, que 
está passando por enormes 
transformações.

Nesse contexto, é precisar 
estar atento à conclusão de 
recente estudo do Fórum 
Econômico Mundial, intitu-
lado o Futuro do Trabalho: 
65% dos alunos que estão 
começando o Ensino Funda-
mental terão profi ssões que 
ainda não existem. E muitos 

podem estar sonhando com 
formações inerentes a profi s-
sões que deixarão de existir. 
Os avanços serão estruturais, 
indica pesquisa da consultoria 
McKinsey, salientando que, 
para cada posto de trabalho 
eliminado pela tecnologia, 2,4 
novos serão criados, principal-
mente em startups.

É para esse novo mundo que 
o sistema de ensino brasileiro 
deve voltar seu olhar. Assim, é 
assustador pensar que sequer 
solucionamos os problemas de 
qualidade da Educação Básica 
na rede pública, que temos 
24,8 milhões de brasileiros de 
14 a 29 anos fora da escola 
(IBGE – dezembro de 2017) e 
que nossos alunos apresentam 
defasagem de conhecimento 
(no último Pisa, programa 
internacional de avaliação de 
estudantes da OCDE, fi camos 
na 63ª posição em ciências e 
na 59ª, em leitura).

Se não estamos conseguindo 
formar bem nossos jovens para 
profi ssões conhecidas e há 
tempos consolidadas, como 
poderemos lhes proporcionar 
boas condições de emprega-
bilidade num cenário em que 
todos os conceitos produtivos e 
laborais estão sendo rompidos, 
revistos e transformados? 

Esta pergunta precisa ser 
respondida com urgência pelos 
gestores do ensino e as autori-
dades. É claro o duplo desafi o 
que temos pela frente: resolver 
a questão da qualidade, da 
evasão escolar e do acesso ao 
Ensino Superior e ao Técnico 
e, ao mesmo tempo, adequar 
a educação à realidade do 
Século XXI.

Medidas como a melhoria 
do Fies são importantes e 
bem-vindas, mas precisamos 
ir muito além. Para viabilizar 
nosso futuro e saber qual país 
queremos e poderemos ser, 
precisamos preparar muito 
bem as novas gerações para 
as tais profi ssões que ainda 
não existem! 

(*) - É engenheiro (Escola de 
Engenharia de São Carlos - EESC/

USP), é presidente do Conselho de 
Administração da São Martinho e 

membro da Academia Nacional de 
Agricultura (ANA).

João Guilherme Sabino Ometto (*)

O ministro do Planejamento, 
Esteves Colnago, disse ontem 
(14) que educação “sempre 
foi prioridade” para o governo 
e que o orçamento do setor 
“vai crescer em 2019”. Colnago 
participou de audiência pública 
na Comissão de Educação da 
Câmara, onde ressaltou, no 
entanto, que os gastos obri-
gatórios, principalmente com 
pagamento de pessoal, têm 
crescido ano a ano limitando a 
parte discricionária do Ministé-
rio da Educação (MEC), ou seja, 
a parte que pode ser aplicada 
livremente em políticas públi-
cas e investimentos.

Colnago foi convidado para 
tratar das perspectivas para a 
educação diante de um cenário 
de contingenciamento e após 
a divulgação da possibilidade 
de cortes de cerca de 200 mil 
bolsas de pesquisa da Capes no 
próximo ano. Ele disse que o 
país passa por período de ajuste 
fi scal, apresentando défi cit nas 
contas desde 2014. Dentre os 
componentes da despesa, o mi-
nistro destacou o regime geral 
da previdência, que deverá ser 
responsável pelo equivalente a 

Ministro do Planejamento, Esteves Colnago.

Alvaro Dias 
defende 
reforma 

tributária
Convidado para apre-

sentar, em Brasília, suas 
propostas para empre-
sários das oito entidades 
que compõem a Unecs, 
o candidato Álvaro Dias 
(Podemos) fez ontem (14) 
críticas ao atual sistema 
político e voltou a repetir 
o discurso de “refundar a 
República”. Disse ainda que 
vai combater a corrupção 
e institucionalizar a Ope-
ração Lava Jato, que, de 
acordo com ele, prendeu 
“os barões que assaltaram 
a República”.

Sobre como melhorar o 
ambiente de negócios no 
país, o senador paranaense 
ressaltou que a questão 
passa por uma grande 
reforma tributária, com 
redução de tributos e tri-
butação mais na renda que 
no consumo. No tema efi ci-
ência do Estado, destacou 
desafi os nas áreas fi scal, 
de investimento e da pro-
dutividade. Ele disse que, 
se for eleito, já no início de 
2019, irá criar um limitador 
emergencial de despesas e 
fazer um corte de 10% em 
todos os gastos. 

Álvaro Dias voltou a de-
fender as reformas política, 
tributária e previdenciária. 
Essa última, como saída 
para cortar despesas e 
reduzir o défi cit das con-
tas públicas. Ainda para 
equilibrar a Previdência, 
Dias propõe instituir contas 
individuais capitalizadas. 
“Com os recursos da priva-
tização, teremos um fundo 
para essa capitalização”, 
disse. O candidato prome-
teu ainda  privatizar empre-
sas e diminuir o número de 
ministérios. 

Para a reforma política, 
defendeu um “Congresso 
mais enxuto, econômico 
e com qualidade”. Na área 
de urbanismo e serviços 
essenciais, ele disse que 
pretende trabalhar com as 
parcerias público-privadas 
e concessões para serviços 
e obras que melhorem a 
vida das pessoas nas cida-
des. Na área da saúde, o 
presidenciável avaliou que 
“o problema não é dinheiro, 
e sim a corrupção, má ges-
tão e falta de planejamento” 
(ABr).
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A Câmara dos Deputados 
aprovou ontem (14) uma 
proposta que autoriza, em 
caráter emergencial, delega-
dos e policiais a decidir sobre 
medidas protetivas para aten-
der mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar.  
O texto modifi ca a Lei Maria 
da Penha. Atualmente, a lei 
prevê que a polícia comunique 
ao juiz de direito as agressões 
em um prazo de 48 horas, para 
que, só então, a Justiça decida 
sobre as medidas protetivas. 

Segundo o relator do texto, 
deputado João Campos (PRB-
-GO), o que tem ocorrido nas 
delegacias de polícia é que a 
autoridade policial que recebe 
a vítima logo após o crime fi ca 
de mãos atadas. “A regra nesse 
contexto é a mulher procurar 
a delegacia e sair com um 
boletim de ocorrência, nada 
mais”, argumentou. O relator 
justifi cou que, fora da prisão em 
fl agrante, a autoridade policial 
só tem autonomia para registrar 
a ocorrência e remetê-la ao 
Poder Judiciário, o que pode 
custar a vida da vítima. 

A Câmara aprovou proposta que autoriza delegados e policiais 

a decidir sobre medidas protetivas.
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Em seu último dia à frente 
do TSE, ministro de-
fendeu a ideia de que o 

exercício da cidadania está di-
retamente vinculado ao direito 
à educação e ao voto.

Para ele, “na escala imaginá-
ria das sacralidades, a educação 
está abaixo somente da oração”. 
Fux criticou com veemência a 
propagação de fake news nas 
campanhas eleitorais e relatou 
as ações preventivas do tribunal 
para evitar sua disseminação. 
“Democracia, informação e 
verdade são direitos do povo. 
O direito não convive com a 
mentira. No direito, vivemos 
com a verdade e a justiça”, disse 
o ministro.

Luiz Fux disse que o combate 
às fake news pela Justiça Eleito-
ral está sendo feito em parceria 
com os meios de comunicação, 
inclusive com a realização de 

Em seu último dia como presidente do TSE, Luiz Fux enumerou 

as ações da corte para combater as fake news.
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O Ministério Público poderá contar com a 
atribuição de investigar crimes e abusos su-
postamente praticados por agentes de órgãos 
da segurança pública no exercício de suas 
funções. Se houver suspeita, a investigação da 
infração penal será atribuição do órgão do MP 
competente, que poderá requisitar os exames 
periciais necessários à apuração do fato dire-
tamente à polícia técnico-científi ca.

É o que determina o projeto que aguarda a 
designação de relator na Comissão de Consti-

tuição e Justiça do Senado. Caso a suspeita se 
verifi que após iniciado o inquérito, a autoridade 
policial encaminhará os autos, em até 48 horas, 
ao MP, que assumirá a investigação. Caso não 
ocorra o encaminhamento, o MP avocará a 
respectiva investigação e a autoridade policial 
responderá pela omissão.

O agente investigado poderá participar de 
maneira formal e efetiva da investigação, po-
dendo, por meio de seu defensor, examinar os 
autos, oferecer informações, juntar provas, for-

mular alegações, entre outras providências que 
julgarem úteis à investigação criminal. No caso 
de morte, este direito poderá ser exercido pelo 
cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. 

O projeto foi apresentado pela Comissão 
de Direitos Humanos. Relatora da proposta, 
a senadora Regina Sousa (PT-PI) explica que 
o texto foi elaborado nos termos de sentença 
proferida pela Corte Interamericana de Direitos 
Humanos em um caso ocorrido na favela Nova 
Brasília, no Rio de Janeiro (Ag.Senado).

O Senado começou a analisar 
uma proposta que estabelece 
regras gerais para valorização 
dos profissionais da educa-
ção básica pública. O projeto 
prevê medidas como planos 
de carreira, formação conti-
nuada e melhores condições 
de trabalho para professores, 
diretores, inspetores e técni-
cos escolares. Enviado pela 
Câmara é um substitutivo do 
deputado Fábio Trad (PSD-
-MS) à proposta original da 
deputada Professora Dorinha 
Seabra Rezende (DEM-TO) e 
será apreciado pela Comissão 
de Educação e pela Comissão 
de Constituição e Justiça.

Pelo texto, as escolas públi-
cas devem oferecer um plano de 
carreira que estimule o desem-
penho e o desenvolvimento des-
ses profi ssionais em benefício 
da qualidade da educação esco-
lar; uma formação continuada 
para a permanente atualização 
dos profi ssionais; e condições 
de trabalho que favoreçam o 
sucesso do processo educativo. 
Os planos de carreira previstos 

na proposta devem assegurar 
uma remuneração digna que 
possibilite a integração entre o 
trabalho individual e a proposta 
pedagógica da escola.

Além disso, o ingresso na car-
reira deverá ocorrer exclusiva-
mente por concurso de provas e 
títulos; e a progressão funcional 
deverá envolver requisitos 
que estimulem o permanente 
desenvolvimento profi ssional 
dentro de um período sufi ciente 
exigido para essa progressão, 
como titulação, atualização 
permanente, experiência pro-
fi ssional e assiduidade.

Também podem ser estabe-
lecidas gratifi cações para con-
templar o exercício de atribui-
ções que extrapolem aquelas 
relativas ao cargo ou em razão 
de condições especiais – por 
exemplo, exercício de funções 
de gestão ou coordenação peda-
gógica nas unidades escolares 
e o ensino em classes especiais 
ou em escolas de difícil acesso. 
O texto ainda defi ne a jornada 
semanal de trabalho de até 40 
horas semanais (Ag.Senado). 

As escolas públicas devem oferecer um plano de carreira que 

estimule o desempenho desses profi ssionais.

Jonas Pereira/Ag.Senado

Fux aponta ações do TSE 
para combater ‘fake news’
O ministro Luiz Fux, do STF, deu aula magna na manhã de ontem (14) no curso de pós-graduação 
lato sensu em Democracia, Direito Eleitoral e Poder Legislativo, do Instituto Legislativo Brasileiro, em 
parceria com o Tribunal Superior Eleitoral

inverídicas veiculadas pelas 
mídias digitais.

“Candidaturas no Brasil 
foram derretidas por fake 
news. A mídia na era da pós-
-verdade, na era da mentira, 
a mídia digital massifi cada e 
viralizada prejudica milhões 
de eleitores”, avaliou. Ele 
mencionou o caso da então 
candidata democrata Hillary 
Clinton à presidência dos Es-
tados Unidos, que foi associada 
a uma rede de pizzarias que 
estaria supostamente vincula-
da a uma rede de pedofi lia. A 
candidata teria sofrido um pre-
juízo eleitoral irreparável. De 
acordo com Fux, a orientação 
da ONU sobre as fake news é 
de que não há necessidade de 
regulamentação do tema. Em 
caso de dúvida, observou, deve 
prevalecer o direito à liberdade 
de expressão (Ag.Senado).

campanhas educativas sobre as 
notícias falaciosas, e com mar-
queteiros e partidos políticos, 
embora tenha assinalado que 
três partidos estariam na mira 

da Justiça por não terem se 
comprometido a combatê-las. 
Ele mencionou que os prin-
cipais jornais abriram espaço 
para esclarecimento de notícias 

Proposta aprovada permite à polícia 
agir para proteger mulheres

“Após mais de 10 anos de 
entrada em vigor da Lei Maria 
da Pena, os índices pratica-
dos no contexto de violência 
doméstica e familiar contra a 
mulher não tiveram redução 
signifi cativa, mantendo-se sem 
grandes alterações, o que tem 
demonstrado que as medidas 
trazidas pela legislação, embora 
salutares, ainda não consegui-
ram dar um resultado positivo 
efetivo”, destacou Campos.

O texto estabelece que, ao 

ser verifi cada a existência de 
risco para a vida ou a integri-
dade física da mulher ou de 
seus dependentes, o agressor 
será imediatamente afastado 
do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida 
por um juiz de direito ou de-
legado de polícia. Para atender 
aos municípios que não têm 
delegacia, também foi incluído 
o termo “autoridade policial”. 
O projeto segue agora para 
análise do Senado (ABr).

Ministro diz que orçamento da 
educação ‘deve crescer’ em 2019

8,6% do PIB do país em 2018 
e os gastos com pessoal, com 
4,4% do PIB.

“Não há qualquer contin-
genciamento com relação à 
função educação. Há certeza 
do governo da importância da 
educação e esse esforço vem 
sendo feito ao longo dos anos”, 
garantiu. Dados apresentados 
pelo ministro mostram que o 
gasto da União na educação 
passou de R$ 44,1 bilhões em 
2010 para R$ 97,8 bilhões em 
2017. Para este ano, a previsão 
é de R$ 103,5 bilhões. 

Ele apontou, no entanto, que a 
despesa com pessoal e encargos 
sociais cresce a cada ano, limi-
tando os recursos que podem 
ser livremente investidos pelo 
MEC. Em 2012, esses gastos 
representavam 39,8% das des-
pesas primárias da pasta. Em 
2018, essa porcentagem chega 
a 58,1%. Nos últimos dez anos, 
a despesa do MEC com pessoal 
ativo cresce a um ritmo mais 
acelerado que os demais órgãos. 
No MEC, esse crescimento no 
período foi de 165%, enquanto, 
nos demais, 30% (ABr).

Valorização dos 
profi ssionais que

atuam no ensino básico

MP e os abusos de agentes de órgãos de segurança pública
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CNPJ/MF nº 22.226.105/0001-04 NIRE nº 35.300.485.637

Ficam convocados os Senhores Acionistas desta Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que se realizará 
no dia 27 de agosto de 2018, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n. 1600, conjunto 12, CEP 04543-000, a fim de discutirem e deliberarem sobre: (a) a 
aprovação das demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (b) a destinação dos resultados da Companhia apurados no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (c) a fixação da verba global de remuneração da Administração 
da Companhia; (d) a eleição e reeleição de Conselheiros da Companhia; e (e) a alteração dos jornal de grande circulação 
para as publicações da Companhia. São Paulo, 15 de agosto de 2018. Ricardo Perego Costa - Presidente do Conselho de 
Administração.

COOPERBRAC - Cooperativa Agrícola do Brasil Central
CNPJ/MF 15.759.617/0001-62 - NIRE 3540016062-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Cooperados da COOPERBRAC - Cooperativa Agrícola do Brasil
Central, a se reunirem em sua sede social á Av. Presidente Wilson, nº 4772, Vila
Independência - São Paulo - SP, CEP- 04220-001, no dia 03.09.2018, 1ª convocação as
8:00 horas, 2ª convocação as 9:00 horas e em 3ª convocação as 10:00 horas, em
Assembleia Geral Extraordinária para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:
a) Abertura de Filial na Cidade de São Paulo; b) Eleição e Reeleição dos membros do
conselho fiscal e suplentes. São Paulo, 15 de agosto de 2018.

Diretor Presidente: Sylla Burani Junior.

Na minha então pequena e 

provinciana Presidente Prudente 

havia três jornais: A Tribuna da 

Alta Sorocabana, O Imparcial 

e A Voz do Povo. Este último, 

fundado em 1928, por Jacob 

Blummer, pertencia à época a 

Mário de Almeida Moraes, marido 

de Virgínia de Moraes e pai de 

Cinira, mais tarde Cinira Arruda. 

Mário e Virgínia, excelentes 

locutores (ou “speakers”, como se 

dizia então) tinham as mais belas 

vozes do rádio

A Voz do Povo era impressa numa 
enorme e ruidosa Marinoni, que 
ocupava imenso espaço no galpão 

em que se localizava a ofi cina. O processo 
de feitura do jornal era uma epopeia. Ou 
um parto! Formavam-se os textos juntando 
os caracteres tipográfi cos – corresponden-
tes a letras – , um a um, num utensílio de 
madeira ou de metal composto por uma 
lâmina fi xa com rebordos em ângulo, 
chamado componedor. Assim iam se for-
mando as linhas e depois os blocos, que 
eram amarrados para formar as páginas.

Isso feito, vinha a parte da impressão 
propriamente dita, em que o pesado rolo 
corria sobre as formas na parte fi xa da 
máquina, em que estavam as páginas – bem 
amarradinhas – e assim nascia mais uma 
edição do jornal. Só muitos anos mais tarde 
chegaria ao Brasil – mas não ao interior – o 
linotipo, processo que funde em bloco cada 
linha de caracteres, composta a partir de 
um teclado, como na máquina de escrever! 

O pitoresco, nas nossas edições, é que as 
fotografi as das personalidades da socieda-
de de Presidente Prudente eram sempre 
as mesmas, como se fossem fotos-padrão. 

Eram, literalmente, clichês! Ocorre que 
para se ter uma imagem fotográfica, 
primeiro tirava-se a foto, mandava-se 
revelar (coisa de laboratório) para só 
então enviá-la a São Paulo (pelos ônibus 
da Andorinha), onde seria feito o clichê. 

Clichê, para quem não sabe, é uma pla-
ca de metal, geralmente zinco, gravada 
fotomecanicamente em relevo, obtida 
por meio de estereotipia, galvanoplastia 
ou fotogravura e destinada à impressão 
de imagens e textos em prensa tipográ-
fi ca. Ora, o procedimento de ida e volta 
em relação à capital era tão demorado e 
complexo que se tornava preferível usar 
o retrato que já havia na ofi cina. O clichê.

Foi aí e assim que, em minha pré-
-adolescência, iniciei minha longa vivência 
no maravilhoso e apaixonante mundo da 
imprensa! Já aqui em São Paulo, voltei a 
cruzar com Mário Moraes, que editava um 
semanário intitulado Jornais Associados 
do Interior. Inteligentemente, ele havia 
idealizado um texto-padrão que sintetizava 
as principais notícias de interesse do Es-
tado de São Paulo e o distribuía a diversos 
jornais do interior, que o encartavam como 
conteúdo.

Nomeou-me gerente desse sistema. 
Nesses mesmos anos 1960, eu escrevia 
para a Voz da Mocidade e, em julho 
daquele ano, fiz a cobertura jornalísti-
ca do X Congresso da Aliança Batista 
Mundial, ocorrido no Maracanã. Tive 
a extraordinária oportunidade de en-
trevistar pessoas de várias partes do 
mundo, especialmente dos Estados 
Unidos, Rússia, Israel, Canadá, Hong 
Kong, Libéria e Paquistão. No encerra-
mento, falou Billy Graham, com quem 
conversei pouco antes de seu pronun-
ciamento, pedindo-lhe uma mensagem 
para a juventude brasileira. Atencioso, 

ele pegou uma folha de papel e escreveu 
“God bless you”! 

Nos anos 1960-1970, fui editor das 
revistas HR e Horizonte Turismo. Entre 
1980-1990, escrevi para o jornal “O Ban-
deirante”, enquanto continuava escreven-
do para Voz da Mocidade. Nessa mesma 
época, mantive coluna na Tribuna da 
Magistratura, órgão ofi cial da APAMAGIS 
– Associação Paulista da Magistradura e 
redigi artigos para a Revista do Consór-
cio, da ABAC – Associação Brasileira das 
Administradoras de Consórcio. 

Mais tarde, por ocasião de minha gestão 
como presidente da API – Associação 
Paulista de Imprensa, nos anos 2006 a 
2009, redigi o editorial Palavra do Pre-
sidente, artigos para nosso órgão ‘Jornal 
da Imprensa Paulista’. A par disso, venho 
mantendo desde 2002 coluna na revista 
Apólice. Mais recentemente, passei a 
escrever também para as revistas CIST e 
FOX NEWS, e para os jornais Semanário 
da Zona Norte e o nosso JEN – ‘Jornal 
Empresas e Negócios’. A partir de 2004, 
passei a responder como editor e jorna-
lista responsável pelo Informativo Ofi cial 
do IRTDPJ-BRASIL Instituto de Registro 
de Títulos e Documentos e de Pessoas 
Jurídicas do Brasil.

Agora, coroando esse longo e prazeroso 
caminhar, com muita satisfação, passo a in-
tegrar os quadros da tradicional Imprensa 
Ofi cial do Estado – modelar e centenária 
instituição criada dois anos após a pro-
clamação da República, em 28 de abril de 
1891 – respondendo pelo honroso cargo 
de vice-presidente. Olhando para trás, 
através desses muitos anos de labuta jor-
nalística, vejo como valeu cada esforço e 
quanto essa atividade me enriqueceu em 
conhecimentos, amizades, satisfação e 
alegrias! Concluo com Fernando Pessoa: 

“Tudo vale a pena se a alma não é pe-
quena”!

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

Da “Voz do Povo” à Imprensa 
Ofi cial do Estado...
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EMPRESA COM CNPJ SUSPENSO
As empresas cujo CNPJs constam suspenso, devem ser informadas no 
E-Social, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRAZO PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O E-SOCIAL
Qual é o prazo máximo que a empresa possui para enviar as informa-
ções da primeira e da segunda fase do E-Social? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

HORAS EXTRAS NO CONTRATO INTERMITENTE
Para o cálculo de horas extras no contrato intermitente, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRAZO PARA REQUERER O SEGURO-DESEMPREGO
Funcionário foi demitido sem justa causa, qual o prazo para solicitar o 
seguro-desemprego? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO TEM ATESTADO DE 15 DIAS E OUTRO ATESTADO DE 
7 DIAS COM CIDS DIFERENTES. PODE SOMAR OS DOIS ATESTADOS 
E ENCAMINHAR AO INSS?

Esclarecemos que em se tratando de atestados médicos pela mesma 
doença, não necessariamente o mesmo CID, e dentro de um perí-
odo de sessenta dias, a empresa pode soma-los, pagar os quinze 
primeiros dias e a partir do décimo sexto dia suspender o contrato 
de trabalho e perícia ser agendada para recebimento de auxílio 
doença. Base Legal – Decreto nº3.048/99, art.75.

PROMOÇÃO DE EVENTOS
Empresa não optante do Simples Nacional presta serviço de “Apresen-
tação ou Show Musical”, tem retenção de INSS? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

INTERVALO PARA REFEIÇÃO E CAFÉ
Empresa pode abater da jornada trabalhada o intervalo para refeição 
e descanso, inclusive os intervalos para café? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

ZINIAS PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE ANÔNIMA - CNPJ/MF. nº 01.057.589/0001-27 - NIRE 353.003382-78 - Ata da Assembléia 
Geral Ordinária, realizada em 24/04/18 - Data, Hora e Local: 24.04.18, às 9h, na sede social, na avenida Paulista, 352, 10º andar, 
sala 105-A, nesta Capital. Convocação: edital encaminhado nos endereços das residências dos acionistas, com antecedência legal. 
Presença: a unanimidade dos acionistas, representando portanto 100% do capital social com direito a voto. Composição da Mesa: 
Presidente: Roberto de Campos; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembléia deliberou, por unanimidade, 
lavrar a ata na forma sumária do artigo 130, § 1º da Lei 6.404/76. Deliberações:- os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar 
os legalmente impedidos, deliberaram: 1. aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.17, 
publicados no DOESP e no Jornal Empresas & Negócios do dia 18/04/18, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos 
se encontravam à disposição através de correspondências encaminhadas aos mesmos nos endereços das suas residências, com a 
antecedência legal; 2. eleger para compor a Diretoria, com mandato até a posse dos diretores que vierem a ser eleitos em 2021; Diretor- 
Presidente: Roberto de Campos, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, advogado, RG 12.692.659-SSP/SP e CPF 
087.202.168-82, residente e domiciliado nesta Capital, na avenida Portugal, 1471, Brooklin, CEP. 04559-003; 1º Diretor sem Designação: 
Joaquim Szolnoky de Barbosa e Ferreira Cabral, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, nascido aos 18/10/1963, 
RG 3.464.212-2-SSP/SP e CPF 022.149.238-02, residente e domiciliado à rua Inocêncio Nogueira, 205, Cidade Jardim, São Paulo/SP 
(CEP 05676-030). Fica sem preenchimento a vaga para 2º Diretor sem designação. 3. fixar em R$ 1.050,00 o valor global dos honorários 
mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o senhor 
Presidente declarou encerrada a assembléia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 24/04/2018. (aa.) Roberto de 
Campos, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, Secretário. Acionistas:- Roberto de Campos; e, Tripitz S.A. pp/ Luiz Antonio 
Di Sessa. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 24/04/2018. Roberto de Campos - Presidente da Mesa; Antonio Carlos de 
Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 276.207/18-0 em 08/06/2018.

Os produtos halal (signifi ca “permitido” para o consumo) 
utilizam matérias-primas 100% seguras, insumos e 
subsidiárias de processo, ou seja, são totalmente legais. 

Não afetam a saúde humana, que possuem um método de 
fabricação transparente e uma conduta comercial adequada 
e justa, em que aplicam boas práticas de fabricação em seus 
processos. Além de alimentos e bebidas (não alcóolicas), os 
produtos halal foram concebidos para encontrar aplicações 
em vários setores.

Segundo a TechNavio, empresa especializadas em 
análises setoriais, o segmento de cosméticos movimen-
tou U$ 20 bilhões em 2014 e esse valor deve dobrar até 
2019. Os fabricantes desse tipo de cosmético recebem 
a certificação HAS 23.000, que atestam a ausência dos 

Produtos halal movimentam 
US$ 45,3 bilhões de dólares
Hoje em dia, as pessoas se preocupam muito com o bem-estar animal, consumo por produtos com 
fórmulas naturais e menos industrializados. Os produtos halal - desenvolvidos de acordo com as leis 
islâmicas – são considerados confi áveis e com garantia de alta qualidade, porque não contém álcool e 
nem matérias-primas derivadas de alguns animais como suínos

ingredientes proibidos e a obtenção ética de insumos 
cárneos de caprinos, aves, bovinos e ovinos. 

Em 2016, de acordo com o PEW Research Center, o valor 
de mercado global dos produtos halal totalizou aproxima-
damente US$ 45,3 bilhões de dólares e deverá aumentar 
em aproximadamente 29% até 2020. O Brasil é referência 
mundial e atualmente exporta para 57 países islâmicos, 
sendo 22 países árabes. Estima-se que a economia halal 
global atinja a marca de US$ 6,4 trilhões, este ano, acima 
dos US$ 3,2 trilhões contabilizados em 2012, conforme 
dados levantados pelo ESMA – Autoridade de Padrões e 
Metrologia dos Emirados Árabes.

Além de alimentos e bebidas, os produtos halal foram 
concebidos para encontrar aplicações em vários outros 
setores como: farmacêuticos; suplementos alimentares; 
higiene pessoal; padaria; etc. Entenda suas aplicações:
 • Carnes - Os frigoríficos habilitados para produzir 

carne com certificação halal, o abate deve ser feito 
o mais rápido possível, a fim de que o animal tenha 
morte instantânea, sem a liberação de toxinas que 
contaminem a carne. Após a degola e o escoamento 
do sangue, a carcaça deve ser lavada e higienizada e 
toda a água do processo deve ser extraída.

 • Vegetais - Todo o tipo de vegetal é halal, a não serem 
aqueles que estejam contaminados ou intoxicados 
por pesticidas, sejam venenosos, produzam efeitos 
alucinantes ou que de qualquer forma possam ser 
prejudiciais à saúde do homem.

 • Laticínios -  Apenas os queijos processados por meio 
de coalho microbiano recebem o selo halal. O leite 

permitido tem que ser de vacas, ovelhas, camelas e 
cabras. Só as gelatinas extraídas de peixes e vegetais 
são consideradas halal. No Brasil, a maioria das ge-
latinas comercializadas é de origem suína, portanto, 
impróprias para o consumo dos muçulmanos.

O processo halal atende toda a comunidade islâmica, 
cerca de 1,6 bilhões de pessoas, sendo considerada a se-
gunda religião com mais adeptos no mundo. O contingente 
representa um quarto da população e até 2050 a previsão 
é que este número chegue a 2,8 bilhões de pessoas. 

“Há um grande mercado para ser explorado. O Brasil é 
um dos países com mais habilidade e produtos de quali-
dade para serem exportados aos muçulmanos em todo 
o mundo. O processo de certificado é rápido desde que 
a empresa – em busca da certificação – esteja de acordo 
com as normas solicitadas. É uma grande oportunidade 
para as empresas brasileiras”, comenta o diretor-executivo 
da Cdial Halal, Ali Saifi. 

Cdial Halal – é uma referência global em Certifi cação Halal 
e mantém parcerias estratégicas com empresas de alimen-
tos de classe mundial. Cresceu focada no seu negócio com 
atividades relacionadas ao abate de frangos, perus, patos 
e bovinos, incluindo também produtos industrializados. 

Fonte e mais informações: (www.cdialhalal.com.br).
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Especial

Seis em cada dez crianças no Brasil 
vivem na pobreza, de acordo com 
estudo inédito apresentado ontem 
(14) pelo Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef)

Mariana Tokarnia/Agência Brasil 

São crianças e adolescentes até 17 anos que são 
monetariamente pobres e/ou estão privados de 
um ou mais direitos, como educação, informação, 

água, saneamento, moradia e proteção contra o trabalho 
infantil.

O levantamento, feito com base na Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (Pnad) 2015, mostra que 18 
milhões de meninas e meninos, ou seja, 34,3% do total, 
são afetados pela pobreza monetária, vivem com menos 
de R$ 346 per capita por mês na zona urbana e R$ 269 
na zona rural. Desses, 6 milhões, o equivalente a 11,2%, 
têm privação apenas de renda. Já os outros 12 milhões, ou 
23,1%, além de viverem com renda insufi ciente, têm um 
ou mais direitos negados.

Somam-se a essas crianças e adolescentes, mais de 14 
milhões de meninas e meninos que não são monetariamente 
pobres, mas têm um ou mais direitos negados. Juntos, os 
dois grupos representam 61% das crianças e adolescentes 
do país. "Para entender a pobreza, é preciso ir além da 
renda e analisar se meninas e meninos têm seus direitos 
fundamentais garantidos", diz a representante do Unicef 
no Brasil, Florence Bauer, no estudo.

"Incluir a privação de direitos como uma das faces da 
pobreza não é comum nas análises tradicionais sobre o 
tema, mas é essencial para dar destaque a problemas 
graves que afetam meninas e meninos e colocam em risco 
seu bem-estar".

Desigualdades
Os dados analisados evidenciam desigualdades. O acesso 

aos direitos varia, entre outros fatores, de acordo com o 
local onde as crianças e adolescentes moram e com a cor. 
O percentual de meninas e meninos da zona rural que não 
têm direitos garantidos é o dobro daquele nas áreas urbanas, 
87,5% contra 41,6%. 

Meninas e meninos negros registram uma taxa de pri-
vação de 58,3%, entre crianças e adolescentes brancos, 
não passa de 40%. As regiões Norte e Nordeste aparecem 
com os maiores índices de privação de direitos - com 
exceção de moradia, em que a região Sudeste supera o 
Nordeste.

Seis em cada dez crianças no 
Brasil vivem na pobreza, diz Unicef

O saneamento é a privação que afeta o maior número de crianças e adolescentes.

Marcello CasalJr/ABr

"As desigualdades de acesso a direitos entre negros e 
brancos fi cam expressas neste estudo e são um dos prin-
cipais aspectos que devem ser analisados quando se fala 
em redução da pobreza", diz o texto, que acrescenta: "É 
preciso trabalhar mais e com maior precisão no desenho de 
políticas públicas e programas para crianças e adolescentes 
negros, com alocação sufi ciente de recursos orçamentários 

para que tenham acesso a 
todos os serviços, especial-
mente nas Regiões Norte e 
Nordeste".

O estudo mostra ainda 
que, no Brasil, entre as 
crianças que vivem na 
pobreza, seja por privação 
de renda ou de direitos, 
13,9 mil não têm acesso a 
nenhum dos seis direitos 
analisados pelo estudo, 
"estão completamente à 
margem de políticas públi-
cas", diz o texto.

Privações
Os resultados mostram 

que, das 61% de crianças 
e adolescentes brasileiros 
que vivem na pobreza, 
49,7% têm um ou mais 
direitos negados. Muitas 
dessas meninas e desses 
meninos estão expostos 
a mais de uma privação 

simultaneamente. Em média, tiveram 1,7 privação. Há 
14,7 milhões de meninas e meninos com apenas uma, 
7,3 milhões com duas e 4,5 milhões com três ou mais 
privações.

O Unicef classifi ca as privações como intermediárias, 
quando há acesso, mas limitado ou com má qualidade a 
cada um dos direitos; e extrema, quando não há nenhum 
acesso ao direito. O saneamento é a privação que afeta o 
maior número de crianças e adolescentes, seja intermediária 
ou extrema, atingindo 13,3 milhões, seguido por educação, 
com 8,8 milhões; água, 7,6 milhões; informação, 6,8 milhões; 
moradia, 5,9 milhões; e proteção contra o trabalho infantil, 
2,5 milhões.

Comparando os dados de 2005 e 2015, o Unicef conclui 
que a pobreza monetária na infância e na adolescência foi 
reduzida no Brasil na última década, "mas as múltiplas 
privações a que meninas e meninos estão sujeitos não 
diminuíram em igual proporção", diz o estudo.

Panorama brasileiro
Educação: 20,3% das crianças e dos adolescentes de 4 a 

17 anos têm o direito à educação violado. Os dados mostram 
que 13,8% estão na escola, mas são analfabetos ou estão em 
atraso escolar, estando em privação intermediária e 6,5% 
estão fora da escola, em privação extrema.

Trabalho infantil

6,2% das crianças e dos adolescentes de 5 a 17 anos 
exercem trabalho infantil doméstico ou remunerado; 3% 
das crianças de 5 a 9 anos e 7,4% de 10 a 13 anos, faixas 
etárias em que é ilegal, trabalham. Entre aqueles de 14 a 
17 anos, 8,4% trabalham mais de 20 horas semanais, ou 
seja, acima do que determina a lei.

Informação
25,7% da população de 10 a 17 anos não tiveram acesso 

à internet nos últimos três meses antes da coleta da Pnad 
2015, sendo considerados privados de informação; 24,5% não 
acessaram à internet, mas têm televisão em casa, estando em 
privação intermediária; 1,3% não acessou a rede e não tem 
televisão em casa, estando em privação extrema. Entre eles, 
500 mil meninas e meninos não têm acesso a nenhum meio 
de comunicação em casa, seja rádio, televisão ou internet.

Moradia
11% vivem em uma casa com quatro ou mais pessoas por 

dormitório e cujas paredes e tetos são de material inadequa-
do; 6,8% vivem em casas de teto de madeira reaproveitada 
e quatro pessoas por quarto, em privação intermediária; e 
4,2% em casas com cinco ou mais por dormitórios e teto 
de palha, em privação extrema.

Água
14,3% das crianças e dos adolescentes não têm o direito 

à água garantido; 7,5% têm água em casa, mas não fi ltrada 
ou procedente de fonte segura, estando em privação inter-
mediária; e 6,8% não contam com sistema de água dentro 
de suas casas, estando em privação extrema.

Saneamento
24,8% das crianças e dos adolescentes estão em privação 

de saneamento; 21,9% das meninas e dos meninos brasileiros 
vivem em domicílios com apenas fossas rudimentares, uma vala 
ou esgoto sem tratamento; 3,1% não têm sanitário em casa.
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Integração da gestão de 
riscos cibernéticos nas três 

linhas de defesa

É fato que a preocupação 

em relação aos riscos 

cibernéticos ganhou 

a atenção da Alta 

Administração de muitas 

empresas e dos governos, 

especialmente com a 

grande cobertura que a 

mídia tem dado para o 

assunto, como por exemplo 

o caso do WannaCry 

ocorrido em maio de 2017

De acordo com relatório 
“The Global Risks Report 
20181”, desenvolvido anu-

almente pelo Fórum Econômico 
Mundial, Ataques Cibernéticos 
é o 3º risco em termos de proba-
bilidade, seguido por Roubo ou 
Fraude de Dados (4ª posição) que 
também tem relação direta com a 
segurança cibernética. Em 2016 o 
risco de ataques cibernéticos não 
constava no Top 10.

Adicionalmente, os órgãos 
reguladores no mundo todo têm 
promulgado leis, regulamentos e 
orientações que endereçam essa 
preocupação em relação ao tema 
segurança cibernética. Como 
exemplo, o Banco Central do Bra-
sil (BACEN) publicou no último 
dia 26 de abril a resolução 4.658 
que determina que as Instituições 
Financeiras brasileiras devem de-
fi nir e implementar uma política e 
medidas de proteção cibernética, 
além de monitorar e gerenciar os 
incidentes cibernéticos. 

Desafi o de gerenciar os 

riscos cibernéticos

Em diversas organizações no 
Brasil o tema segurança cibernéti-
ca é delegado à área de Tecnologia 
da Informação (TI), uma vez que 
o componente tecnológico é visto 
como o principal mecanismo de 
proteção a ser implementado e 
gerenciado. Outro fator que con-
tribui para o foco tecnológico da 
gestão dos riscos cibernéticos é o 
desconhecimento dos executivos 
da organização em relação aos ris-
cos envolvidos e seu real impacto 
no negócio.

O que algumas empresas não 
levam em consideração é que 
quando ocorrem incidentes, a 
organização pode ser impactada 
de diversas maneiras. Por esse 
motivo, os riscos cibernéticos 
devem ser gerenciados como um 
risco de negócio, com o mesmo 
nível de atenção e diligência dos 
outros riscos corporativos.

Integrando riscos 

cibernéticos nas três linhas 

de defesa

Estabelecendo como uma 
premissa fundamental que risco 
cibernético é um risco de negó-
cio, faria sentido utilizarmos as 
estruturas, metodologias, práticas 
e ferramentas de Gestão de Riscos 
Corporativos para identifi car, clas-
sifi car, analisar, tratar e monitorar 
os riscos cibernéticos?

A resposta é sim. E uma vez que a 
forma de gestão, e principalmente 
de apresentação e comunicação, 
dos riscos corporativos é conhe-
cida pela Alta Administração, se 
torna um pré-requisito a tradução 
do linguajar técnico, comumente 
utilizado para comunicar os riscos 
cibernéticos, para riscos de fácil 
entendimento de profissionais 
que não possuem o conhecimento 
técnico em segurança cibernética, 
porém conhecem profundamente 
do negócio da organização, e como 
riscos podem impactar no atingi-
mento dos objetivos estratégicos 
ou operacionais.

Do ponto de vista de governança 
de riscos, a estrutura das Três 
Linhas de Defesa2 (3LoD – Line of 
Defense) está sendo amplamente 
divulgada e implementada pelas 
organizações. 

Como adotar essa estrutura para 
gerenciar os riscos cibernéticos de 
uma forma holística e integrada?

Em primeiro lugar, é importante 
determinar as atribuições de cada 
linha de defesa para que não 
haja sobreposição e retrabalho, 
especialmente no cenário atual de 
busca constante de otimização de 
custos nas empresas brasileiras. 

Primeira linha de defesa

A 1ª linha de defesa é responsá-
vel por implementar e operaciona-
lizar os controles para mitigar os 
riscos cibernéticos. A tradicional 
função de segurança de TI se en-
quadra nesse papel, uma vez que 
geralmente é responsável por im-
plementar e gerenciar processos e 
soluções tecnológicas relevantes 
para a segurança cibernética, 
tais como desenvolvimento de 
software seguro, gestão de aces-
sos, gestão de vulnerabilidades e 
atualização de software, monito-
ração de eventos de segurança, 

entre outras.
Entretanto, outras áreas da 

organização também possuem 
um papel importante na gestão 
de riscos cibernéticos:

- Recursos Humanos: Geral-
mente, os colaboradores de uma 
organização são o elo mais fraco 
para assegurar uma adequada 
segurança cibernética, e deve-se 
dar o devido nível de atenção do 
momento da contratação até o 
desligamento do colaborador. Para 
que isso ocorra, o departamento 
de Recursos Humanos deve estar 
alinhado e conhecer o seu papel 
na gestão de riscos cibernéticos;

- Suprimentos/Compras: Du-
rante a contratação de um forne-
cedor, diversas atividades devem 
ser coordenadas pela área, em 
conjunto com a área contratante 
e com o apoio da Segurança da 
Informação Corporativa (2ª linha 
de defesa que discutiremos logo a 
seguir neste artigo), para assegu-
rar que os devidos cuidados foram 
tomados em relação à seleção do 
terceiro. Uma adequada gestão de 
riscos de segurança da informa-
ção em terceiros (fornecedores 
e parceiros) deve ser defi nida e 
implementada pela organização. 
Você tem conforto e confi ança 
de que os seus fornecedores e 
parceiros tratam a sua informação 
com o mesmo nível de diligência 
que a sua organização? 

Outras áreas também possuem 
um papel fundamental nessa 
gestão de riscos cibernéticos 
corporativos como Segurança Pa-
trimonial/Física, áreas de negócio 
e de Inovação e Digital.

Entretanto, como atuar de for-
ma integrada e organizada?

A resposta é a 2ª linha de defesa.

Segunda linha de defesa

É responsável por defi nir as 
diretrizes e monitorar o cumpri-
mento pela 1ª linha de defesa.

Na gestão de riscos cibernéti-
cos, a proposição é a existência de 
uma função de Segurança da Infor-
mação Corporativa independente.

Cabe a essa área a responsabi-
lidade por:

• Definir a visão, missão e 
estratégia para gestão dos riscos 
cibernéticos na organização ali-
nhada à estratégia do negócio e 
apetite ao risco;

• Defi nir as diretrizes e suportar 
a 1ª linha de defesa na imple-
mentação das políticas, normas 
e procedimentos considerando 
seus papéis e responsabilidades;

• Realizar o treinamento e cons-
cientização dos colaboradores 
da organização fomentando uma 
cultura de segurança cibernética;

• Identifi car, classifi car, anali-
sar, tratar e monitorar os riscos 
cibernéticos;

• Apoiar na gestão de riscos em 
terceiros (fornecedores e parcei-
ros) durante a seleção do terceiro 
e durante todo o ciclo de vida do 
relacionamento da organização 
com esse terceiro.

• Atuar na resiliência e conti-
nuidade de negócios (Plano de 
Continuidade Operacional, Plano 
de Recuperação de Desastres de 
TI e Gestão de Crises);

• Realizar o monitoramento dos 
indicadores e da conformidade da 
organização e dos terceiros.

Terceira linha de defesa

Por fi m, a Auditoria Interna 
necessita de profissionais ca-
pacitados e com conhecimento 
técnico para realizar avaliações 
independentes que permeiam o 
ciclo completo de gestão de riscos 
cibernéticos. É preciso considerar 
os riscos cibernéticos em todas as 
auditorias de estratégia, gover-
nança e processos da organização 
e não somente das áreas de TI e 
Segurança.

O risco cibernético é um risco 
de negócio e sua efetiva gestão 
permeia as diversas áreas da orga-
nização. O conceito de três linhas 
de defesa auxilia na estruturação 
e defi nição clara dos papéis e 
responsabilidades de forma que 
a atuação seja integrada.

Não espere sua organização 
ser impactada por um incidente 
cibernético para agir. Entenda 
como os riscos cibernéticos estão 
evoluindo e afetam a sua organi-
zação, mantenha-se à frente das 
novas regulamentações, integre 
uma adequada estratégia e cultura 
de segurança cibernética dentro 
da organização, trabalhe inte-
gradamente junto aos terceiros 
para proteger todo o ecossistema 
do negócio focando nos ativos 
críticos que não podem ser com-
prometidos.

(*) Sergio Kogan é Líder em 
Cybersecurity da EY Brasil e 

Henrique Quaresma é Gerente sênior 
especialista em gestão de riscos 

cibernéticos da EY Brasil

Sergio Kogan e Henrique Quaresma (*)

News@TI
TCU disponibiliza nova ferramenta para 
consulta à lista de contas irregulares

@O Tribunal de Contas da União (TCU) criou e disponibilizou no 
Twitter um robô com inteligência artifi cial que interage com o 

cidadão por meio de mensagens de texto, prestando informações sobre 
a atuação da Corte de Contas. A solução é uma iniciativa pioneira 
no âmbito da administração pública federal. O objetivo é utilizar a 
tecnologia para facilitar o acesso à lista, de forma prática, rápida e 
simples, e oferecer ao eleitor mais uma maneira de obter informações 
necessárias para o pleno exercício da cidadania (@TCUofi cial).

QuickBooks Online

@A Intuit, multinacional de soluções para gestão fi nanceira de 
pequenas empresas e profi ssionais autônomos, confi rma a co-

mercialização da versão brasileira do QuickBooks Online, a solução 
mundialmente reconhecida como líder para a gestão fi nanceira de 
pequenas empresas. O sistema oferece funcionalidades gerenciais e 
contábeis para que os empreendedores façam a gestão das fi nanças 
dos seus negócios de maneira mais prática e de acordo com a con-
formidade fi scal. Um dos principais atrativos deste novo produto é 
o controle de estoque, que ajuda na avaliação de estoque mostrando 
quais produtos estão em falta e quais estão no estado de alerta su-
gerindo, assim, novas compras. Durante a gestão, ainda é possível 
separar os itens que são para venda e outros que são para escritório, 
por exemplo, que não necessitam de novas aquisições em curto prazo, 
mas que precisam ser classifi cados como custos do mês na empresa. 
O cadastro de produtos é feito por um de código para cada SKUs ou 
por kits (quando tem mais de um produto dentro de um item) (www.
quickbooks.intuit.com/br.).

MicroStrategy Symposium 2018

@A MicroStrategy® Incorporated, líder mundial no fornecimento 
de plataformas analíticas e software de mobilidade,  traz mais 

uma vez  para  Brasil o MicroStrategy Symposium,  que acontece anu-
almente em mais de 20 cidades em todo mundo. Em duas edições, no 
dias 21 de agosto, em São Paulo e 30 de agosto, em Brasília, o evento 
tem por objetivo mostrar como as inovações digitais e  tecnologias 
móveis  ajudam a  enriquecer os insights por toda a organização. Neste 
ano, o  viés de negócios do São Paulo Microstrategy Symposium será 
reforçado  com a presença do economista e apresentador da Globo 
News, Samy Dana.  Com o tema “Econodata: a ciência além dos da-
dos", o  palestrante, além de apresentar perspectivas e tendências 
do cenário político-econômico do Brasil, procurará desmistifi car a 
ideia de que os dados por si só bastam e a importância de estudá-los 
e bem entendê-los (https://www.microstrategy.com/us).

Augusto Panachão (*)
 

Elas vão desde câmeras 
que conseguem captar 
melhor cada movimento 

até sensores modernos em 
roupas e equipamentos. Se 
antes um treinador precisava 
fazer anotações sobre as jogadas 
para avaliar o desempenho dos 
atletas, hoje, vários dados estão 
facilmente disponíveis para 
uma análise detalhada.

 
Além de possibil itar a 

avaliação dos treinadores após a 
competição e ajudar no parecer 
dos juízes durante os jogos, a tecnologia infl uencia na maneira 
que o esporte é praticado pelos atletas. Informações de saúde, 
como batimentos cardíacos, além da visualização dos pontos 
fortes e fracos do competidor podem ajudar a moldar seu treino 
e defi nir suas metas.

 
O uso da Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês) - ou 

dispositivos conectados por uma rede - traz diversos avanços. 
Na natação, por exemplo, o contador de voltas passou a ter 
um display embaixo d’água para facilitar a contagem em certas 
provas. Quando o nadador toca o touchpad na parede ao fazer 
sua virada, o sistema automaticamente muda o número de voltas 
que ainda faltam. Assim, o atleta pode se concentrar somente 
no nado, sem precisar levantar a cabeça para ver as placas de 
plástico de contagem.

 
No futebol, atletas estão usando um top com um dispositivo GPS 

acoplado, capaz de monitorar o jogador em treinos e partidas, 
coletando dados como distância percorrida, velocidade média e 
frequência cardíaca. Com essas informações, é possível saber o 
rendimento do jogador e, com outras informações médicas, saber 
quando ele tem um desempenho melhor e quando está suscetível 
a um desgaste ou lesão.

 
Na Copa do Mundo de 2014, foi inaugurado um sistema de 

câmeras para comprovar quando a bola cruzava a linha do gol. 
Os estádios foram equipados com 14 câmeras de alta velocidade 
focadas em capturar imagens de todos os pontos dos gols. Assim 
que a bola cruzava a linha, o sistema enviava a confi rmação do 
gol imediatamente a um relógio que o árbitro usava. 

 
A experiência de visualização das competições também atingiu 

outros níveis com a tecnologia. Nos Jogos Olímpicos de Inverno 
de 2018, por exemplo, a Intel disponibilizou mais de 50 horas de 
cobertura para serem vistas em realidade virtual (VR). Através de 
um aplicativo, era possível vivenciar, por exemplo, a velocidade 
e a altura das manobras de snowboard com óculos VR ou mesmo 
em celulares iPhone e Android.

 

Como a Internet das Coisas 
colabora para o consumo, 

prática e negócios do esporte
A tecnologia tem possibilitado uma infi nidade de mudanças e melhorias nos esportes

Outro exemplo é o Tour de France, maior competição de 
ciclismo do mundo, que, por meio de dispositivos GPS instalados 
embaixo do selim de cada bicicleta, coleta dados e os combina 
com informações históricas e condições climáticas. A partir da 
análise dessas informações, gera insights em tempo real sobre a 
competição, como velocidade média de cada ciclista, distância 
entre corredores e previsões da corrida. Todas essas informações 
alimentam plataformas digitais para melhorar a visualização e 
experiência do Tour pelos fãs.

 
Quando se fala em assistir as competições nos locais, a IoT 

também muda a experiência dos espectadores. Redes Wi-Fi, 
sensores que incluem alarmes de segurança, termostatos, 
medidores inteligentes e sistemas de tickets eletrônicos tornam 
o prédio mais inteligente. Isso ajuda na segurança pública, no 
compartilhamento das experiências das pessoas nos meios 
digitais, nas informações recebidas pelas emissoras de televisão, 
e até em um consumo mais inteligente de energia do prédio, 
reduzindo custos.

 
Segundo uma pesquisa da Harbor Research, nos últimos anos, 

a indústria esportiva tem sido uma das principais em termos de 
desenvolvimento de aplicações da Internet das Coisas, e a receita 
gerada por essa tecnologia tende a aumentar em 2018. 

 
Os dispositivos conectados da IoT geram mais informações 

disponíveis, que signifi cam mais precisão e decisões justas nas 
competições, mais segurança para os espectadores, melhores 
treinos para os atletas e um melhor acompanhamento da sua saúde, 
além de experiências de compra e visualização mais satisfatórias 
e interessantes para os consumidores. Seja para um atleta 
profi ssional melhorar seu desempenho, para um atleta amador 
se motivar com seu progresso, ou para treinadores, espectadores 
e empresas, a evolução dessa tecnologia está mudando a prática, 
consumo e negócios dos esportes.

 
(*) É Diretor de Soluções e Tecnologia da Dimension Data, empresa global de 

soluções e serviços de tecnologia da informação.

TeamCulture lança plataforma
– A  TeamCulture irá apresentar pela primeira 

vez durante a 44ª edição do CONARH, que 
acontece entre os dias 14 e 16 de agosto na São 
Paulo Expo. A plataforma é uma metodologia 
ágil para a gestão e engajamento de clima e 
cultura organizacional, baseada em 10 métricas 
de satisfação: Relacionamento com a equipe, 
Vestir a camisa, Felicidade, Crescimento 
Pessoal, Bem estar, Feedback, Relacionamento 
com o gestor, Reconhecimento, Satisfação e 
Alinhamento. Com mais de 120 perguntas em 

seu banco de dados, a ferramenta permite uma 
avaliação contínua de equipes, o que viabiliza 
a antecipação de cenários e garante agilidade 
para resolução de problemas.

A ferramenta é gratuita para análise de uma 
equipe de até 10 pessoas e possui 5 formatos 
de perguntas, desde múltiplas escolhas até 
matriz dentro de uma escala.

De acordo com Rafael Bueno, CEO da 
TeamCulture, a nova solução surge como 
uma forma de imprimir velocidade da tomada 

de decisão baseada em evidência. “Em uma 
era de Big Data, mais do que informações, as 
companhias precisam de soluções inteligentes 
que facilitem a mudança de rota ou antecipe 
cenários para uma movimentação, tornando-
as mais competitivas e ágeis. O produto da 
TeamCulture tem o objetivo de questionar 
os colaboradores e levantar informações 
para agir e evoluir, por meio de métricas 
mundialmente reconhecidas”, pondera (www.
teamculture.com.br.).
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Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 15 de Agosto de 2017. Dia da Assunção de Nossa 
Senhora, Dia de Nossa Senhora Achiropita, São Alípio, São 
Tarcísio, Santa Catarina, São Jacinto, e Dia do Anjo Sitael, cuja 
virtude é a sorte. Dia do Fotógrafo, Dia dos Solteiros, Dia do 

Jornaleiro, Dia Nacional das Santas Casas de Misericórdias 

e Dia da Informática. Hoje aniversaria a atriz Carla Daniel que 
nasceu em 1965, o ator Ben Affl eck que faz 47 anos, a modelo e 
atriz Natasha Henstridge que completa 43 anos e o ator e cantor 
Joe Jonas que nasceu em 1989.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau leva vantagem sobre qualquer 
um, pois aprende e percebe rápido. Sabe também usar o seu poder 
de intuição e atrair dinheiro e oportunidades. Decidido, gosta do 
inesperado e de arriscar no jogo. É também muito sensível aos perigos, 
e costuma serem vistos como portadores de boa sorte, mas na verdade 
está sempre apto a antecipar-se às surpresas ruins e evitá-las. Não 
costuma guardar rancor e aprecia ajudar aos demais sem exigir nada 
em troca. Embora goste de atividades sociais, costuma vestir-se e 
portar-se com grande sobriedade.

Dicionário dos sonhos
CABELOS - Compridos representam boa saúde e 
vida longa. Curtos, prejuízos passageiros. Revoltos, 
separação ou afastamento do marido. Corta-los 
cuidado com seus inimigos, tê-los nos pés e nas mãos, 
sorte no jogo durante sete dias. Números de sorte: 
08, 21, 35, 41, 69 e 86.

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

Esta quarta é o quinto dia da lunação. No fi nal da manhã a Lua já transitando em Libra faz um aspecto negativo 
com Plutão que tende a provocar disputas de poder e desconforto emocional. Podemos nos sentir pressionados por 
conta da tendência externa de forçar ações. O dia deve ser bastante agitado e somente à noite será possível encontrar 
estabilidade emocional e vitalidade com a harmonia entre o Sol e a Lua. O astral deve fi car mais descontraído e 
animado. É preciso escolher bem o ambiente as pessoas com que tenha contato no fi nal do dia. Por isso procure 
escolher lugares onde se sinta bem. 
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Embora todo mundo fi que mais 
animado e imaginativo na noite 
de quarta haverá possibilidade de 
exageros que devem ser evitados. 
De noite não mude nada de última 
hora para não se arrepender. Muita 
coisa que foi pensada e preparada se 
desenvolve agora nessa fase lunar. 
45/545 – Vermelho.

Um relacionamento amoroso o levará 
a novas emoções e bons momentos 
a dois. Os sentimentos estimulados 
levam você a viver uma grande paixão 
neste fi nal de mês. O dia pode trazer 
alguma afl ição ou problema de difícil 
solução, mas é bom para realizar 
negócios. 39/139 – Azul.

O dia deve ser bastante agitado 
e somente à noite será possível 
encontrar estabilidade emocional 
e vitalidade com a harmonia entre 
o Sol e a Lua Aqueles que curtem 
fi car acordados terão oportunidade 
de se sentirem integrados e expan-
direm suas relações na madrugada. 
41/541 – Amarelo.

Terá maior valorização da habilidade 
e da capacidade individual para 
solucionar pequenas exigências do 
cotidiano nesta quarta. Os assuntos 
sociais, as viagens e o contato com 
lugares diferentes, melhoram seu 
ânimo. As difi culdades desaparecem 
e seus desejos se realizam. 12/212 
– Branco.

Use bem uma parte do dinheiro que 
receber depois que o Sol transitar na 
sua casa dois, a do dinheiro daqui 
uns dias. Pode ganhar bem mais 
dinheiro colocando ideias em ação 
ligadas a vendas e comércio. Dê 
maior importância ao senso prático 
e a capacidade de análise. 55/455 
– Amarelo.

Os contatos sociais serão mais in-
tensos e felizes, podendo ter ao seu 
lado amigos que conquistará com 
facilidade neste seu dia favorável da 
semana. Embora todo mundo fi que 
mais animado e imaginativo na noite 
de quarta haverá possibilidade de 
exageros. 41/841 – Verde.

As conquistas no trabalho vão sendo 
ampliadas e uma nova posição está 
sendo ocupada na relação social. 
Virão soluções que estão sendo 
desejadas há muito tempo. Possível 
exaltação emocional. Persista um 
pouco mais e terá soluções desejadas 
há muito tempo. 87/187 – Verde.

Neste momento é necessário cuidar 
das questões materiais e daquilo 
que vem executando. Faça tudo 
que exija prudência e honestidade e 
trate de assuntos ligados a fi nanças. 
Podemos nos sentir pressionados 
por conta da tendência externa de 
forçar ações. 43/943 – Lilás.

Novas perspectivas tanto no trabalho 
como no relacionamento familiar. 
Quando o Sol entrar em Virgem seu 
lado prático fi cará mais evidente. 
Antigos desejos que foram criados 
em sua mente no passado irão se 
realizar até o fi nal de agosto, por isso 
esteja preparado. 55/455 – Branco.

Precisa se integrar melhorar aos 
ambientes novos, pois terá boas 
surpresas e novidades. O dia favorece 
o que exija prudência e honestidade 
e os assuntos ligados a fi nanças. É 
preciso escolher bem o ambiente as 
pessoas com que tenha contato no 
fi nal do dia. 36/236 – Azul.

Com o Sol indo para seu signo 
oposto Virgem semana que vem irá 
decidir-se sobre alianças, parcerias e 
sociedades. Pode pensar em iniciar 
ou romper relações e até casamen-
to. Uma união poderá se alterar, 
mas evite as brigas que afastam e 
atrapalham relacionamentos, até no 
amor. 42/442 – Branco.

Faça planos com a Lua Nova em seu 
signo nesta quarta. O astral deve 
fi car mais descontraído e animado.  
Por enquanto apenas faça planos, 
deixando para realizá-lo após o 
aniversário. Há chance de viagens e 
passeios e mudanças importantes na 
rotina nesta semana. 73/573 – Cinza.

Simpatias que funcionam
Para dormir bem: Costure 1 pano branco, 
com linha da mesma cor, em forma de saquinho. 
Coloque 1 punhado de manjericão dentro dele e 
feche. Ao anoitecer, coloque esse patuá debaixo 
de sua cama e deixe lá por 7 noites seguidas. No 
oitavo dia, jogue o patuá no lixo e reze 1 Credo 
ao seu anjo protetor, pedindo a ajuda dele para 
abençoar o seu sono.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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M
EUA

FILANTROPO

EMTEOL
TORPEDOLOGO

NLCCUI
AUDITORIA
NMMINAD

ODEMESSO
POSTATEEN

SCOEMA
TACHARAIZ
ABANDONOI

IPANDAMS
NIAMORAM

COMPENSAÇÃO

Única vo-
gal repre-
sentada no

baralho

Bill Gates,
por suas 

práticas de
caridade

Sim, em
francês

Projétil 
lançado

de subma-
rinos

Diâmetro
(símbolo)

A "paixão"
do

torcedor
(fut.)

Grito 
de dor

Função
básica do
Tribunal

de Contas

Tipo de po-
ema escri-
to por Sa-
fo (Ant.)

"Quase",
em "semi-

novo"

O dos
pais é
agosto
(bras.)

Como 
se joga

paciência

O público-
alvo de

Demi Lo-
vato (ing.)

Parte mais
profunda
do dente

Fruta com
a qual se

faz a sidra

"A verdade
não tem
pés, mas
(?)" (dito)

Rodrigo
Alvarez,
repórter 
da TV

Principal,
em inglês

Fazem 
uma prece

Tão (?):
assim que 
Abalados;
desolados 

(?) terrestre, armadi-
lha típica de guerras
Antigo processo de

revestimento de ruas

Pedaço 
de peixe
Pequeno

prego
Papa-(?), criação de
Mauricio de Sousa

601, em
romanos A mim

(?) José, narrador
esportivo

Passo
(óleo ou

manteiga)
em

Escritor
mineiro de 
"O Homem 
Nu", tam-
bém era 

baterista e 
amante do 

jazz

Produto apícola 
Como nascem as

aves de ninhos, em
relação às penas

São
(abrev.)

Passe por
filtro

Maranhão
(sigla)

Hiato de
"caótico"

Lista; relação

Crime inafiançável
ligado à divulgação
do Terceiro Reich

(?) de
emprego,
motivo de
demissão

Liberação
do valor
de um

cheque 

3/oui. 4/main — teen. 5/capim. 8/implumes. 9/auditoria. 11/compensação.
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Nota 
Quatro anos após o disco “Setevidas” (Deck/ 2014), Pitty começou 

2018 anunciando que está em fase de produção de seu novo álbum. 
Enquanto os fãs aguardam esse lançamento, a cantora e compositora 
apresenta hoje em todas as plataformas digitais a canção “Te Conecta”, 
primeiro single do novo disco, em breve também nas principais rádios 
do Brasil. Com produção de Rafael Ramos, composta e cantada por 
Pitty, a música traz uma sonoridade diferente. Nela a cantora usou 
infl uências de vários gêneros que fazem parte da sua bagagem. Assim, 
“Te Conecta” traz um ritmo mais próximo ao reggae e ao dub. O novo 
álbum de Pitty ainda não tem data prevista de lançamento. Enquanto 
fi naliza esse trabalho, ela está rodando o país com sua nova turnê, 
“Matriz”. Para ouvir, acesse: (https://Pitty.lnk.to/TeConectaSinglePR).

Arrigo Barnabé interpreta Roberto Carlos e Erasmo 
Carlos em seu novo show. Arrigo reinterpreta as canções 
de Roberto e Erasmo de um modo novo, original e cui-
dadoso: inova mantendo e realçando o sentido original 
delas. Partindo do sentido das canções, Arrigo traz a 
jovem guarda à tona, recriando as canções de Roberto 
Carlos e Erasmo Carlos, que habitam nosso imaginário, 
acompanhado pelos músicos Paulo Braga, no piano e 
Sérgio Espíndola, no violão. No show, a escolha do reper-
tório transita entre canções acentuadamente românticas, 
líricas – Como é grande o meu amor por você (Roberto 
Carlos), Gatinha manhosa (Roberto Carlos e Erasmo 
Carlos), Os seus botões (Roberto Carlos e Erasmo Car-
los), Eu te darei o céu (Roberto Carlos e Erasmo Carlos) 
Detalhes (Roberto Carlos e Erasmo Carlos); canções 
irreverentes, inconformadas, mais agressivas – Quero que 
vá tudo para o inferno (Roberto Carlos e Erasmo Carlos), 
Sua estupidez (Roberto Carlos e Erasmo Carlos), Se você 
pensa (Roberto Carlos e Erasmo Carlos), Vem quente que 
eu estou fervendo (Carlos Imperial e Eduardo Araújo) e 
canções com um toque existencialista–Sentado à beira do 
caminho( Roberto Carlos e Erasmo Carlos) e As curvas 
da estrada de Santos (Roberto Carlos e Erasmo Carlos).  
Todas elas são dirigidas a um “você”, que é o ser amado, 
são declarações de amor, coloquiais, confessionais. A 
única que não é assim é Força estranha,  que fala do  que 
motiva o cantor. (trechos do texto de Eliete Negreiros)

Serviço: Tupi or Not Tupi,  R. Fidalga 360, Vila Madalena, tel. 3813-7404. 
Sábado (18) às 21h30. Ingresso: R$ 80.

Cena do espetáculo “Vincent River”.

O espetáculo “Vincent 
River”, drama do 
premiado autor 
britânico Philip Ridley, 
estreia no dia
17 de agosto

Com tradução e direção 
de Darson Ribeiro, 
a montagem tem no 

elenco Sandra Corveloni, atriz 
premiada em Cannes, e o jo-
vem talentoso Thalles Cabral. 
A dor da perda é a forte ca-
racterística desse drama curto 
e tenso, corajoso e pungente, 
de Ridley. Vincent River é o 
nome do único fi lho de Anita 
que, na trama, é brutalmente 
assassinado por uma gang de 
jovens homofóbicos no ba-
nheiro de uma estação de trem 
abandonada. A mãe não só 
vai precisar elaborar a dor da 
perda, mas, principalmente, 
a sexualidade do rapaz, cuja 
morte expõe a homossexua-
lidade. É a partir da chegada 
de Davey que tudo piora, pela 
crença dela de estar diante do 

“Vincent River”

El
ia

na
 S

ou
za

assassino do fi lho. Mas, o crime 
do garoto de apenas dezessete 
anos, ainda está por vir. Ele 
viu algo que não consegue 
esquecer. Nesta noite os cami-
nhos dos dois se cruzam com 

consequências devastadoras. 
Emocionante, desolador e com 
o humor negro característico 
de Ridley, a peça é o olhar 
antecipado da autodestruição. 
Com Sandra Corveloni (Anita, 

especialmente convidada) e 
Thalles Cabral (Davey).

 
Serviço: Sesc Vila Mariana, R. Pelotas, 

141, tel. 5080-3000. Sextas às 20h30 e 
sábados às 18h. Ingressos: R$ 20 e  R$ 10 
(meia). Até 29/09.

Mude seu dia
Neste dia de sua vida, queri-

do(a) amigo(a), acredito que 
Deus quer que você saiba......
QUE A SUA CONTRIBUIÇÃO 
PARA O DIA DE HOJE......
pode defi nir o palco de um 
tipo inteiramente diferente de 
ano. Engraçado como as coisas 
funcionam. Às vezes, a menor 
escolha, aquela que você pode 
fazer dentro dessas 24 horas, 
pode colocar em movimento as 
energias trazendo-lhe enorme 
bem e alegria. Assista ao dia, 
então, e observe como você 
se move através dele. Você 
pode não saber quando você 
está defi nindo as energias em 
movimento. Mas você sempre 
está. Com tudo, na verdade, 
com o que você pensa, diz e faz.

Amor, Seu Amigo,
Neale Donald Walsch

Refl exões Estreia
Annie, o Musical”, por excelência, um dos maiores 

exemplos de family entertainment da Broadway, 
estreia pela primeira vez em São Paulo no dia 30 de 
agosto.. Baseada na história em quadrinhos Little 
Orphan Annie (“Annie, a Pequena Órfã”), de Ha-
rold Gray, a superprodução traz Ingrid Guimarães, 
Miguel Falabella, Sara Sarres, Cleto Baccic e grande 
elenco para temporada paulista. O enredo gira em 
torno da pequena Annie, uma menina de 11 anos 
que vive em um orfanato comandado pela divertidís-
sima e desleixada senhora Hannigan, interpretada 
por Ingrid Guimarães. Depois de tentar fugir para 
encontrar seus pais, que ela crê estejam vivos, e 
adotar o cachorro Sandy, é trazida de volta para o 
lugar e acaba sendo escolhida para passar o Natal 
na  mansão do milionário Oliver Warbucks, papel 
de Miguel Falabella. Annie se aproxima do homem 
ranzinza e solitário, subvertendo seu cotidiano, 
fazendo-o aproximar-se dos valores da amizade, da 
compreensão e do amor. Ingrid Guimarães e Miguel 
Falabella protagonizam a superprodução de “Annie, 
o musical”.

Serviço: Teatro Santander, Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 
2041, Itaim Bibi. Quintas e sextas às 21h, sábados às 16:30h e às 
21h e aos domingos às 15h e às 19h. Ingressos: De R$ 75 a R$ 310. 

Dança 
Em “O Homem na Prancha”, que estreia no próximo 

dia 17, o bailarino Edson Beserra mergulha num res-
gate ancestral inspirado pelo quadro Navio negreiro, 
do pintor inglês William Turner, e no conto O Horla, 
do francês Guy de Maupassant. Em cenário fantas-
magórico, Edson traz um pouco das características 
das obras em que se baseou, fazendo uso também de 
uma busca biográfi ca. Além de estar em cena, Edson 
também assina a concepção e direção do espetáculo, 
que tem como assistente de direção Marcos Buiati. A 
confl uência dos movimentos da água e do vento, assim 
como da incidência de luz foram os motes dramatúr-
gicos para a construção do vocabulário coreográfi co 
da coreografi a. As pinceladas impressionistas de 
Turner aparecem em cena por meio dos movimentos 
diluídos da água e das nuvens provocados pela ação 
do vento. As inquietações da personagem central do 
conto de Guy se desenvolvem com a sensação de uma 
presença não-física que o perturba, presença esta que 
é percebida pela queda de temperatura provocada 
pelo vento. No palco, Edson se inspira nesse vento 
para também apresentar uma construção do seu 
vocabulário de movimentos. 

Serviço: Complexo Cultural Funarte SP, Al. Nothmann, 1058, 
Campos Elíseos,  el. 3662-5177. Sexta (17) e sábado (18) às 19h e 
domingo (19) às 18h. Ingressos - R$ 20 e R$ 10 (meia).
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Arrigo Barnabé



Continua

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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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:

BRUNO TADEU DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/114.FLS.126V ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia 
dez de setembro de mil novecentos e noventa e três (10/09/1993), residente e domiciliado Rua 
Irmã Adelaide, 72, casa 01, Jardim Alto Alegre, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Pedro 
Bezerra de Sousa e de Maria Aparecida Ronjecki de Sousa. ARIANE ALVES DA COSTA 
ROBERTO, estado civil solteira, profi ssão jovem aprendiz, nascida em neste Distrito (CN:L-
V.A/312.FLS.109-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de junho de mil novecentos e 
noventa e oito (09/06/1998), residente e domiciliada Rua Iná, 249, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Sidnei Sagrado Roberto e de Dolores Alves da Costa Roberto.

MAURO QUEIROZ JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro civil, nascido em 
Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/055.FLS.126-VILA MATILDE/SP), São 
Paulo, SP no dia dez de abril de mil novecentos e noventa e dois (10/04/1992), residente 
e domiciliado Rua Retiro, 145, bloco A, apartamento 111, Maranhão, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lho de Mauro Queiroz e de Maria Lucia da Silva Queiroz. YEDA MARIA 
COSTA NICOLAU DE MENDONÇA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/143.FLS.172 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
quatro de maio de mil novecentos e noventa e um (24/05/1991), residente e domiciliada 
Rua Professor Brito Machado, 500, bloco A, apartamento 105, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Ede Christino de Mendonça e de Ana Maria Costa Nicolau de Mendonça.

CAIQUE SILVA DA FONSECA, estado civil solteiro, profi ssão recepcionista, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de agosto de mil novecentos e noventa 
e quatro (01/08/1994), residente e domiciliado Rua São Félix do Piauí, 360, bloco B, aparta-
mento 84, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto da Fonseca 
e de Solange Silva da Fonseca. BIANCA DE RESENDE, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de dezembro de mil 
novecentos e noventa e sete (26/12/1997), residente e domiciliada Rua Dom João III, 75, 
casa 02, Vila Jamil, Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha 
de Carlos Alberto de Resende Filho e de Luciana Silva de Resende. Cópia Enviada pelo 
Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Ferraz de Vasconcelos, neste Estado.

DIMAS SAMPAIO DA ENCARNAÇÃO, estado civil divorciado, profi ssão laboratorista, nascido 
em Castro Alves, Estado da Bahia, Castro Alves, BA no dia doze de julho de mil novecentos e 
cinquenta e um (12/07/1951), residente e domiciliado Rua Nova Vida, 1623, C, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Sampaio da Encarnação e 
de Maria Gonzaga de Jesus. DILZA RAMOS DE JESUS, estado civil divorciada, profi ssão 
copeira, nascida em Salvador, Estado da Bahia, Salvador, BA no dia doze de março de mil 
novecentos e sessenta (12/03/1960), residente e domiciliada Avenida Caititu, 178, C, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cecilia Ramos de Jesus.

GERSON DOS SANTOS VOIGT, estado civil divorciado, profi ssão policial militar, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezenove de março de mil novecentos e 
setenta e três (19/03/1973), residente e domiciliado Estrada Morro dos Olhos D'Agua, 
387, casa 02, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Voigt e 
de Vera dos Santos Voigt. SUELI ALVES DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascida em Santana do Ipanema, Estado de Alagoas, Santana do 
Ipanema, AL no dia quinze de agosto de mil novecentos e sessenta e sete (15/08/1967), 
residente e domiciliada Estrada Morro dos Olhos D'Agua, 387, casa 02, Jardim Marabá, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Alves dos Santos e de Maria Rodrigues Araújo.

RONILDO ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Ubatã, Estado da Bahia (CN:LV.A/009.FLS.255-UBATÃ/BA), Ubatã, BA no dia vinte e 
oito de setembro de mil novecentos e oitenta e um (28/09/1981), residente e domiciliado 
Rua Rio Birigui, 305, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Veralucia 
Alves dos Santos. KAREN DE PAULA ABREU, estado civil solteira, profi ssão analista 
de importação, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/103.FLS.035V BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e noventa e um 
(24/01/1991), residente e domiciliada Rua Rio Birigui, 305, Gleba do Pêssego, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemar Ribeiro de Abreu e de Alaide de Paula de Abreu.

MOISÉS JOSIMAR DOS REIS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em São Bernardo do Campo, neste Estado, São Bernardo do Campo, SP no dia trinta e 
um de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (31/08/1987), residente e domiciliado Rua 
Antônio Dias Adorno, 713, Vila Nogueira, Diadema, neste Estado, Diadema, SP, fi lho de 
José Antonio de Oliveira e de Maria Aparecida dos Reis. ELAINE CRISTINA DA CRUZ 
SANTANA, estado civil solteira, profi ssão assistente jurídico, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia doze de janeiro de mil novecentos e noventa e um (12/01/1991), 
residente e domiciliada Rua Maria Baumann Mendonça, 1058, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Claudio Benedito de Santana e de Romilda Silva da Cruz Santana. Cópia 
Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Diadema, neste Estado.

CARLO CINTI, estado civil solteiro, profi ssão educador físico, nascido em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/172.FLS.289-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de novembro de mil 
novecentos e noventa e dois (28/11/1992), residente e domiciliado Rua Francisco Rodrigues 
Seckler, 549, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Cinti e de Cintia Vitoria 
Maria. ALANNA KAYSY SOARES MENEZES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Feira de Santana, Estado da Bahia (CN:LV.A/001.FLS.293-NOVA FÁTIMA/BA), Feira 
de Santana, BA no dia sete de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco (07/02/1995), 
residente e domiciliada Travessa Eusápia Paladino, 01, Vila Rosaria, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lha de Alan Bean Araújo Menezes e de Elenice Almeida Soares Menezes.

ANGELO APARECIDO NASCIMENTO CUSTODIO, estado civil solteiro, profi ssão ge-
rente de loja, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-024,FLS.294V MOÓCA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e oitenta e um (17/12/1981), 
residente e domiciliado Rua Benedito Coelho Neto, 22, casa 03, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de João Angelo Custodio e de Raunice Nascimento Ferreira Custodio. BRUNA 
VIEIRA SALES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV-A-072,FLS.283-FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), São Paulo, SP no dia onze 
de novembro de mil novecentos e noventa e cinco (11/11/1995), residente e domiciliada 
Rua São Gonçalo do Piauí, 188, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Henrique 
Sales e de Cleusa Vieira dos Santos.

MAURICIO BERNARDO, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido em Subdis-
trito Vila Maria, nesta Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de outubro de mil novecentos e 
cinquenta e um (01/10/1951), residente e domiciliado Rua Professor Leonídio Allegreti, 757, 
bloco 01-A-C-03, apartamento 14, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Bernardo 
e de Josefi na Bernardo. SILVIA RIBEIRO MARIM, estado civil divorciada, profi ssão agente 
de organização escolar, nascida em Santópolis do Aguapeí, neste Estado, Santópolis do 
Aguapeí, SP no dia três de agosto de mil novecentos e setenta (03/08/1970), residente 
e domiciliada Rua Professor Leonídio Allegreti, 757, bloco 01-B, C-03, apartamento 01, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jonis Ribeiro Marim e de Celestina Amélia Marim.

EVERTON SOUSA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão executivo de vendas, nas-
cido em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/324.FLS.116-CERQUEIRA 
CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de março de mil novecentos e noventa 
(01/03/1990), residente e domiciliado Rua José Bauman, 151, bloco F, apartamento 21, 
Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geremias Soares dos Santos e de 
Eva Alves de Sousa Santos. DRIELE CRISTINA DE CAMARGO, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/069.
FLS.064 CONSOLAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de abril de mil novecentos 
e noventa (19/04/1990), residente e domiciliada Rua Gondarém, 127, casa 05, Jardim 
Marília, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Pinheiro de Camargo e de Vania 
Aparecida Cipriano de Camargo.

ANDERSON DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Subdistrito 
Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/018.FLS.169-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte de dezembro de mil novecentos e oitenta (20/12/1980), residente e domiciliado 
Rua Victório Santim, 3086, apartamento 1008-C, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Maria das Graças Moitinho de Araujo. PRISCILA RODRIGUES, estado civil solteira, 
profi ssão assistente administrativo, nascida em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital 
(CN:LV.A/044.FLS.168V-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia seis de maio de mil 
novecentos e oitenta e oito (06/05/1988), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 
3086, apartamento 1008-C, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson Aparecido 
Rodrigues e de Eliamar Pereira Rodrigues.

FLAVIO BARROS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão encanador, nascido em Candido 
Mendes, Estado do Maranhão (CN:LV.A/052.FLS.240V VILA GUILHERME/SP), São Paulo, 
SP no dia treze de julho de mil novecentos e noventa e um (13/07/1991), residente e 
domiciliado Avenida Miguel Ignácio Curi, 901, casa 26, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Milton de Andrade Silva e de Vanusa Lima Barros. ANDRESA 
FONTES PALMEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Juazeiro, Estado 
da Bahia (CN:LV.A/053.FLS.288 CANGAIBA/SP), Juazeiro, BA no dia dezenove de janeiro 
de mil novecentos e noventa e oito (19/01/1998), residente e domiciliada Avenida Miguel 
Ignácio Curi, 901, casa 26, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de André 
Luis Palmeira Brandão e de Rosangela de Carvalho Fontes.

KATIA LEAL CARNEIRO, estado civil solteira, profi ssão vendedora e coach, nascida em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/119.FLS.149-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia cinco de março de mil novecentos e oitenta e dois (05/03/1982), 
residente e domiciliada Avenida das Alamandas, 778, bloco 5-A, apartamento 33, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carneiro e 
de Maria Aparecida Leal Carneiro. BIANCA FREITAS VERALDO, estado civil solteira, 
profi ssão enfermeira, nascida em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/083.
FLS.096 CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos 
e noventa (25/06/1990), residente e domiciliada Avenida das Alamandas, 778, bloco 5-A, 
apartamento 33, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José Roberto Veraldo e de Noêmia de Freitas Rocha Veraldo.

DIÊGO SANTOS ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Neópolis, Estado de Sergipe (CN:LV.A/044.FLS.227-2º OFÍCIO DE NEÓPOLIS/SE), 
Neópolis, SE no dia três de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (03/10/1989), 
residente e domiciliado Rua Rock Estrela, 438, Conjunto Habitacional Águia de Haia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marinaldo Alves da Silva e de Lúcia Maria Santos 
Alves. TAINA GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em 
Salinas, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/083.FLS.126 SALINAS/MG), Salinas, MG no 
dia trinta e um de março de mil novecentos e noventa e seis (31/03/1996), residente e 
domiciliada Rua Rock Estrela, 438, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Márcia Gomes da Silva.

EDUARDO DO NASCIMENTO CAMPELO, estado civil divorciado, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Olinda, Estado de Pernambuco, Olinda, PE no dia treze de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e cinco (13/12/1985), residente e domiciliado Rua Deputado 
Cunha Bueno, 94, Parque Dourado, Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de 
Vasconcelos, SP, fi lho de Jailton de Lima Campelo e de Eliane do Nascimento Campelo. 
DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, 
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia três de abril de mil novecentos 
e noventa e cinco (03/04/1995), residente e domiciliada Rua Caxinguelé, 480, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilton Ferreira dos 
Santos e de Valeria de Oliveira Cruz dos Santos. Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro 
Civil das Pessoas Naturais de Ferraz de Vasconcelos, neste Estado.

ERIK EDUARDO DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão técnico em Meca-
trônica, nascido em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/049.FLS.106-IPI-
RANGA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de maio de mil novecentos e oitenta 
(17/05/1980), residente e domiciliado Rua Francisco Bollini, 96, bloco B, apartamento 
44, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João 
Maria de Carvalho e de Abigail de Lourdes Carvalho. ELENY JOSUÉ FERNANDES 
DA CUNHA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Osasco, neste 
Estado (CN:LV.A/122.FLS.107-1º SUBDISTRITO DE OSASCO/SP), Osasco, SP no dia 
vinte e um de setembro de mil novecentos e setenta e cinco (21/09/1975), residente 
e domiciliada Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 1501, bloco B, apartamento 
54, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Josué da Cunha e de 
Maria Eunice Fernandes da Cunha.

JOSÉ LIMA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão arquiteto, nascido em Subdistrito 
Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/142.FLS.182 LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia 
sete de abril de mil novecentos e sessenta e sete (07/04/1967), residente e domiciliado 
Rua Professora Dina Rizzi, 609, casa 01, Jardim Aurora, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lho de João Clemente da Silva e de Maria Lima da Silva. VALÉRIA PEREIRA STIPP, 
estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em Subdistrito Saúde, nesta Ca-
pital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e sessenta e oito 
(29/07/1968), residente e domiciliada Avenida Francisco Tranchesi, 308, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilmar Guimarães Stipp e de 
Maria Pereira da Silva.

CARLOS SÉRGIO ROSA, estado civil solteiro, profi ssão impressor, nascido em Ponte 
Nova, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/011.FLS.011-2º SUBDISTRITO DE PONTE 
NOVA/MG), Ponte Nova, MG no dia treze de maio de mil novecentos e setenta e quatro 
(13/05/1974), residente e domiciliado Rua Abelardo Luz, 05, A, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Geraldo Daniel Rosa e de Maria Sebastiana Rosa. VANESSA LACERDA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cobrança, nascida em Subdistrito Capela do 
Socorro, nesta Capital (CN:LV.A/070.FLS.294-CAPELA DO SOCORRO/SP), São Paulo, 
SP no dia treze de dezembro de mil novecentos e setenta e nove (13/12/1979), residente 
e domiciliada Rua Abelardo Luz, 05, A, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos 
de Lacerda e de Marineide Auxiliadora de Lacerda.

ROBSON DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão analista, nascido em Subdistrito 
Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/120.FLS.042V INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, 
SP no dia oito de julho de mil novecentos e oitenta e três (08/07/1983), residente e 
domiciliado Rua Giúlio Ferro, 148, bloco B, apartamento 33, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Cosme de Jesus e de Marli Matilde 
de Jesus. LUCIANA SOUZA DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/262.FLS.032V SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de março de mil novecentos e oitenta e 
sete (04/03/1987), residente e domiciliada Rua Giúlio Ferro, 148, bloco B, apartamento 
33, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sergio 
Ferreira da Conceição e de Iraci Souza da Conceição.

ADALBERTO JOSÉ DE ARAUJO, estado civil viúvo, profi ssão ferreiro, nascido em 
Vitória de Santo Antão, Estado de Pernambuco, Vitória de Santo Antão, PE no dia trinta 
e um de janeiro de mil novecentos e setenta (31/01/1970), residente e domiciliado Rua 
Manoel Soares, 92, Cajueiro, Vitória de Santo Antão, Estado de Pernambuco, Vitória de 
Santo Antão, PE, fi lho de Jose Severino de Araujo Filho e de Irene Pereira Nascimento. 
VALDILENE MARIA DA SILVA COSTA, estado civil divorciada, profi ssão subgerente de 
loja, nascida em Pesqueira, Estado de Pernambuco, Pesqueira, PE no dia primeiro de 
março de mil novecentos e setenta e cinco (01/03/1975), residente e domiciliada Rua 
Francisco Garcia, 233, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gumercino Felix 
da Silva e de Luiza Maria da Conceição.

WLADMIR DA CUNHA, estado civil solteiro, profi ssão segurança, nascido em São Paulo - 
Capital (CN:LV.A/076.FLS.044-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e dois de julho de mil novecentos e oitenta e sete (22/07/1987), residente e domiciliado 
Rua Siderúrgica, 76, casa 02, Jardim Adelaide, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Supriano da Cunha. ANDRESA ALVES DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/213.FLS.295-PENHA DE FRANÇA/SP), São 
Paulo, SP no dia quatorze de novembro de mil novecentos e oitenta e três (14/11/1983), 
residente e domiciliada Rua Siderúrgica, 76, casa 02, Jardim Adelaide, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Alcides de Carvalho e de Rizelia Alves Cunha de Carvalho.

RANON DE SOUSA BRITO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão offi  ce boy, nascido 
em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/095.FLS.129-TATUAPÉ/SP), São Pau-
lo, SP no dia quinze de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (15/09/1994), 
residente e domiciliado Rua Gaspar Fonseca, 67, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Pereira Neto e de Solange de Sousa 
Brito Pereira. MARIA ANA RODRIGUES SIDRONIO, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/340.FLS.065 ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia doze de abril de mil novecentos e noventa e nove (12/04/1999), 
residente e domiciliada Avenida Professor João Batista Conti, 920, bloco A, apartamento 
31, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edinei 
De Jesus Sidronio e de Patricia Rodrigues de Campos Sidronio.

RICARDO DE JESUS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão assistente jurídico, 
nascido em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/028.FLS.250-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e setenta e oito 
(21/08/1978), residente e domiciliado Rua Eira, 73, casa 04, Jardim Aurora, neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Raimundo dos Santos e de Francisca de Jesus dos 
Santos. CLEUZA LUCIA TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/066.FLS.187V-ITAQUERA/SP), Guarulhos, 
SP no dia quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta e três (04/01/1983), residente e 
domiciliada Rua Eira, 73, casa 04, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Baltazar Antonio Teixeira e de Maria Lucia Teixeira.

BRUNO SANTOS BISPO VITOR, estado civil solteiro, profi ssão técnico de medição, 
nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/123.FLS.260V-BELENZI-
NHO/SP), São Paulo, SP no dia três de setembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(03/09/1994), residente e domiciliado Rua Vladimir Sinkus, 363, casa 10, Vila Nova 
Curuçá, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Alvaro Vitor e de Eliana Santos Bispo 
Vitor. THAINÁ DE SOUZA VILELA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxi-
liar de marketing, nascida em Subdistrito Jardim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/170.
FLS.266-JARDIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de abril de mil novecentos 
e noventa e cinco (20/04/1995), residente e domiciliada Rua Lagoa Tai Grande, 807, 
casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Esdras Vilela de Oliveira e de Nanci de 
Souza Vilela de Oliveira.

FRANCISCO SALES BALTAZAR DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão mo-
torista, nascido em Pedra Branca, Estado do Ceará (CN:LV.A/061.FLS.200-PEDRA 
BRANCA/CE), Pedra Branca, CE no dia vinte e três de setembro de mil novecentos e 
setenta e três (23/09/1973), residente e domiciliado Rua Antônio Fontana, 491, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geralda Baltazar dos 
Santos. MARIA CÉLIA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão técnica em 
enfermagem, nascida em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/148.FLS.140-SAÚ-
DE/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e setenta e seis 
(01/01/1976), residente e domiciliada Rua Antônio Fontana, 491, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arlindo Alves da Silva e de Josefa 
Maria Ferreira da Silva.

JULIO NUNES DA SILVA NETO, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido em 
Natal, Estado do Rio Grande do Norte, Natal, RN no dia vinte e dois de novembro de 
mil novecentos e setenta e cinco (22/11/1975), residente e domiciliado Rua Professor 
Leonídio Allegreti, 757, C-3, bloco B-2, apartamento 22-B, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José Carlos Campos e Silva e de Alvamar Cadó Munção. TELMA CRISTINA DE 
BRITO, estado civil solteira, profi ssão economiaria, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/039.
FLS.167V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de março de mil novecentos e 
sessenta e oito (18/03/1968), residente e domiciliada Rua Professor Leonídio Allegreti, 
757, C-3, bloco B-2, apartamento 22-B, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Tito de 
Brito e de Adelaide Medeiros de Brito.

PAULO CARACCIOLO, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro de processos, nascido 
em Subdistrito Casa Verde, nesta Capital (CN:LV.A/063.FLS.227V-CASA VERDE/SP), 
São Paulo, SP no dia primeiro de março de mil novecentos e oitenta e oito (01/03/1988), 
residente e domiciliado Rua Crispim Duarte, 593, Vila Medeiros, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lho de Pietro Caracciolo e de Joana de Lima. DESIREÉ CAMPOS MATOS, 
estado civil solteira, profi ssão engenheira de produção, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/076.FLS.232V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de julho de mil 
novecentos e noventa e um (19/07/1991), residente e domiciliada Rua Vitoriano dos Anjos, 
203, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Carlos Matos e de Josefa Lins Campos Matos.

NACURTO PEREIRA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nas-
cido em Palmópolis, Estado de Minas Gerais, Palmópolis, MG no dia trinta de janeiro de 
mil novecentos e quarenta (30/01/1940), residente e domiciliado Estrada Prefeito Bento 
Rotger Domingues, 4100, Mombaça, Itapecerica da Serra, neste Estado, Itapecerica da 
Serra, SP, fi lho de Olimpio Pereira de Oliveira e de Jordelisa Antonia Oliveira. ZIOSETE 
JOANA DA CONCEIÇÃO, estado civil divorciada, profi ssão costureira, nascida em Lagôa 
dos Gatos, Estado de Pernambuco, Lagôa dos Gatos, PE no dia vinte e um de setembro 
de mil novecentos e cinquenta e oito (21/09/1958), residente e domiciliada Rua Félix 
Capella, 27, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
João Pedro da Silva e de Joana Filomena da Conceição. Cópia Enviada pelo Ofi cial de 
Registro Civil das Pessoas Naturais de Itapecerica da Serra, neste Estado.

ERIVAN SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão repositor, nascido em Arapi-
raca, Estado de Alagoas (CN:LV.A/012.FLS.139-1° DISTRITO DE FEIRA GRANDE/AL), 
Arapiraca, AL no dia onze de janeiro de mil novecentos e noventa e seis (11/01/1996), 
residente e domiciliado Avenida Ernesto Souza Cruz, 1463, casa 02, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Edson de Souza e de 
Cleunide Constantino dos Santos. MANOELA RODRIGUES DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão babá, nascida em Jacobina, Estado da Bahia (CN:LV.A/011.FLS.237-2° 
OFÍCIO DE JACOBINA/BA), Jacobina, BA no dia dois de setembro de mil novecentos e 
noventa e um (02/09/1991), residente e domiciliada Avenida Ernesto Souza Cruz, 1463, 
casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Licio Alves de Souza e de Selma Rodrigues de Souza.

JOSÉ ROQUE MOTA DE MIRANDA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em Barrocas, Estado da Bahia (CN:LV.A/010.FLS.120V-BARROCAS/BA), 
Barrocas, BA no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e setenta e cinco 
(16/08/1975), residente e domiciliado Rua Piava, 20, casa 05, Vila Campanela, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Mota de Miranda e de Flora Pereira Mota de 
Miranda. JULIANA SANTOS DUARTE, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/309.FLS.101-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco 
de maio de mil novecentos e noventa e oito (05/05/1998), residente e domiciliada 
Rua Piava, 20, casa 05, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João 
Bosco Duarte e de Adine Rocha Santos.

CARLITO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão encanador, nascido em Cícero 
Dantas, Estado da Bahia, Cícero Dantas, BA no dia nove de abril de mil novecentos e 
setenta (09/04/1970), residente e domiciliado Rua Emílio Serrano, 170, bloco B, apar-
tamento 31, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Josefa Maria da Silva. EVANILDES DOS SANTOS GERALDO, estado civil solteira, 
profi ssão técnica em enfermagem, nascida em Itaetê, Estado da Bahia (CN:LV.A/014.
FLS.283 IRAMAIA/BA), Itaetê, BA no dia trinta e um de dezembro de mil novecentos e 
setenta e oito (31/12/1978), residente e domiciliada Rua Emílio Serrano, 170, bloco B, 
apartamento 31, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Silva Geraldo e de Edinalva dos Santos Geraldo.

JOÃO VITOR DE SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em Distrito de Ermelino Matarazzo, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatro 
de julho de mil novecentos e noventa e oito (04/07/1998), residente e domiciliado Avenida 
Augusto Antunes, 1476, casa 01, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Mario Moreira dos Santos Junior e de Ana Lucia de Souza Santos. JOYCE DA SILVA 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão jovem aprendiz, nascida em Guarulhos, neste 
Estado, Guarulhos, SP no dia quatorze de agosto de mil novecentos e noventa e oito 
(14/08/1998), residente e domiciliada Rua Imonclar E Lazari, 28, casa 02, Jardim Silvia, 
1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, fi lha de Marcos Andre dos 
Santos e de Rosangela Nicandido da Silva. Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil 
das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado.

LEANDRO DA CONCEIÇÃO SILVA, estado civil divorciado, profi ssão vidraceiro, nasci-
do em Subdistrito Lapa, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e três (14/01/1983), residente e domiciliado Rua Joaquim Meira de 
Siqueira, 490, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Geraldo Laurentino da Silva e de Maria das Neves da Conceição. CONCEIÇÃO MARIA 
DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Orobó, Estado de 
Pernambuco (CN:LV.A/003.FLS.280 UMBURETAMA/OROBÓ/PE), Orobó, PE no dia seis 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (06/12/1986), residente e domiciliada Rua 
Joaquim Meira de Siqueira, 490, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Luiz Sebastião de Souza e de Eunice Maria de França.

JOSÉ IGOR DOS SANTOS ALENCAR, estado civil solteiro, profi ssão padeiro, nascido 
em Santa Cruz, Estado do Rio Grande do Norte (CN:LV.A/047.FLS.180V-1º OFÍCIO DE 
ICÓ/CE), Santa Cruz, RN no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e noventa e 
cinco (16/10/1995), residente e domiciliado Rua Conde de Avilez, 81, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alencar Cunha e de Jailda dos Santos. GABRIELA 
TOLEDO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão jovem aprendiz, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/327.200-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de dezembro de mil 
novecentos e noventa e oito (06/12/1998), residente e domiciliada Rua Rafael Fernandes, 
413, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivanildo Gomes dos 
Santos e de Angela Maria Fiuza Toledo dos Santos.

RICHARD BEZERRA DE FARIAS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascido em Mogi das Cruzes, neste Estado (CN:LV.A/010.FLS.034-JUNDIAPEBA-MOGI 
DAS CRUZES/SP), Mogi das Cruzes, SP no dia trinta de agosto de mil novecentos e 
noventa e seis (30/08/1996), residente e domiciliado Rua Virgínia Augusta Miguel, 195, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Barbosa de Farias e de Ana 
Paula Chimenez Bezerra. ANA CAROLINA STREGE BALIEIRO, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/421.FLS.280V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e quatro de dezembro de dois mil e dois (24/12/2002), residente 
e domiciliada Rua Virgínia Augusta Miguel, 195, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Steven Balieiro Barreto e de Géssica Strege Costa Balieiro.

LUIZ FERNANDO CALORI, estado civil solteiro, profi ssão administrador, nascido em São 
Paulo - Capital, (CN:LV.A/075,FLS.189-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia treze 
de julho de mil novecentos e oitenta e nove (13/07/1989), residente e domiciliado Rua Sa-
bbado D'Ângelo, 731, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Eugenio Calori e 
de Vilma Tavares Calori. THASSIA DELOMO, estado civil solteira, profi ssão farmaceutica, 
nascida em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital, (CN:LV.A/208,FLS.143V-BELA VISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia três de agosto de mil novecentos e noventa (03/08/1990), residente 
e domiciliada Rua Arcângelo, 71, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Mário Celso Delomo e de Tania Regina dos Santos Delomo.

VINICIUS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão supervisor de hotelaria, nascido 
em Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/29,FLS.138-ACLIMAÇÃO-SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (27/08/1984), 
residente e domiciliado Rua Alfredo Catalani, 148, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Ivo Messias dos Santos e de Lazara Dark Gonçalves Santos. FERNANDA 
MENEZES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão analista de recursos humanos, 
nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/62,FLS.87-TATUAPÉ-SP), São 
Paulo, SP no dia cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e oito (05/10/1988), resi-
dente e domiciliada Rua Tomoichi Shimizu, 398, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Marcos Menezes dos Santos e de Elisabete Lopes da Silva.

DIEGO URBAN, estado civil solteiro, profi ssão segurança pessoal, nascido em Subdistrito 
Cangaíba, nesta Capital (CN:LV.A/031.FLS.073 CANGAÍBA/SP), São Paulo, SP no dia 
dez de março de mil novecentos e oitenta e oito (10/03/1988), residente e domiciliado 
Rua Sílvio Barbini, 326, bloco C, apartamento 44, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Roberto Urban e de Adriana Alves Urban. 
CATIANA VIEIRA DE SANTANA, estado civil solteira, profi ssão técnica de seguro 
pleno, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/078.FLS.012-ALTO DA MOÓCA/SP), 
São Paulo, SP no dia treze de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (13/10/1989), 
residente e domiciliada Rua Daniel Mongolo, 218, bloco B, apartamento 13, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Santana e de 
Dolores Vieira de Santana.

EVERSON MACIEL GARCIA ROMERO, estado civil solteiro, profi ssão analista de pla-
nejamento, nascido em neste Distrito (CN:LV-A 135,FLS.146-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e noventa (28/11/1990), residente 
e domiciliado Rua Alfredo Ricci, 369, bloco B, apartamento 12, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Garcia Romero e de Maria 
do Socorro Aquino Maciel Garcia Romero. PATRÍCIA SALES DE ANDRADE, estado 
civil solteira, profi ssão administradora, nascida em Capivari, enste Estado (CN:LV-A-007, 
FLS.90V-CAPIVARI/SP), Capivari, SP no dia quatorze de setembro de mil novecentos 
e oitenta e quatro (14/09/1984), residente e domiciliada Rua Pardinho, 33, bloco 05, 
apartamento 48, Munhoz Júnior, Osasco, neste Estado, Osasco, SP, fi lha de Arnaldo 
Sales de Andrade e de Vera Lucia Pereira de Andrade.

CAÍQUE DOS ANJOS DURVAL, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Itapetinga, Estado da Bahia, (CN:LV.A/119,FLS.158 ITAPETINGA/BA), Itapetinga, BA no 
dia nove de abril de mil novecentos e noventa e três (09/04/1993), residente e domiciliado 
Rua Morubixaba, 82, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlito Dias Durval 
e de Marilene Rosa Dos Anjos Durval. BEATRIZ ASSIS PEREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão encarregada, nascida em São Paulo - Capital(CN:LV.A/236,FLS.118-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de outubro de mil novecentos e noventa e cinco 
(31/10/1995), residente e domiciliada Rua Ribeirão Preto, 01, Recanto Alegre, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lha de José Reginaldo Pereira Bezerra e de Patricia Costa Assis.

RONAN DE SOUZA TAKEUTI, estado civil solteiro, profi ssão negociador, nascido em neste 
Distrito, (CN:LV.A/98,FLS.243-ITAQUERA-SP), São Paulo, SP no dia dois de agosto de 
mil novecentos e oitenta e sete (02/08/1987), residente e domiciliado Rua André Filipini, 
45, bloco B, apartamento 51, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Laercio Takeuti e de Luzia Maria de Souza Takeuti. ELLEN APARECIDA 
SALDAÑA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão técnica em administração, nascida em 
São Paulo - Capital, (CN:LV.A/170,FLS.266-ITAQUERA-SP), São Paulo, SP no dia nove 
de julho de mil novecentos e noventa e dois (09/07/1992), residente e domiciliada Rua 
André Filipini, 45, bloco B, apartamento 51, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Miguel Angel Saldaña La Torre e de Edna Delgado Santos.

IGOR FABRICIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/108.FLS.057V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco 
de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (25/08/1988), residente e domiciliado Rua 
Giovanni Quadri, 166, bloco 10, apartamento 24, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourival Coelho da Silva e de Helena Luiza Fabricio 
da Silva. JOYCE FARIA DUARTE, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em 
São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV.A/182.FLS.021V 1º SUBDISTRITO DE 
SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São Bernardo do Campo, SP no dia vinte e cinco de 
maio de mil novecentos e oitenta e três (25/05/1983), residente e domiciliada Rua Gio-
vanni Quadri, 166, bloco 10, apartamento 24, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joel Duarte e de Maria Angela Faria de Oliveira Duarte.

IRINEU FABRICIO TAVARES, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido em 
Quipapá, Estado de Pernambuco, Quipapá, PE no dia onze de agosto de mil novecentos 
e quarenta e nove (11/08/1949), residente e domiciliado Rua B. B. Varela, 479, Jardim 
Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel Fabricio Tavares e de Maria 
Francisca da Conceição. GLAUBIA NOJOSA MAIA, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida em Fortaleza, Estado do Ceará, Fortaleza, CE no dia três de setembro de 
mil novecentos e sessenta e sete (03/09/1967), residente e domiciliada Rua B. B. Varela, 
479, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Hermogenes Nogueira Maia 
e de Maria Bernardo Nojosa.

GABRIEL DE LIMA ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão recepcionista, nascido em 
Subdistrito Moóca, nesta Capital, (CN:LV.A/084,FLS.107V-MOÓCA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e noventa e oito (24/01/1998), residente 
e domiciliado Rua Havórtia, 12, Jardim das Camélias, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lho de Enio Ramos Araujo e de Claudete Cristina de Lima Araujo. SILVIA CHRISTINE 
SILVA SPOSITO, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em neste Distrito, 
(CN:LV.A/312,FLS.111 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de junho de mil 
novecentos e noventa e oito (17/06/1998), residente e domiciliada Rua Iraquara, 113, 
casa 03, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Fernando Sposito e de 
Rosangela da Silva Sposito.

WESLEY CANTÃO RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Subdis-
trito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/103,FLS.203-VILA FORMOSA-SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e noventa (28/09/1990), residente e 
domiciliado Rua José Dias Velho, 426, casa 03, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jonas da Silva Ramos e de Maria Cleuza Gomes Cantão 
Ramos. LAIS HELENA ROCHA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em neste Distrito, (CN:LV.A/220,fl s.192V-ITAQUERA-SP), São Paulo, SP no dia vinte e um 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco (21/02/1995), residente e domiciliada Rua 
José Dias Velho, 426, casa 03, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Valdenor Manoel dos Santos e de Lindene Gomes da Rocha.

LEANDRO SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São 
Paulo - Capital, (CN:LV.A/205,FLS.200V-SUBDISTRITO LIBERDADE/SP), São Paulo, SP 
no dia primeiro de setembro de mil novecentos e noventa e dois (01/09/1992), residente e 
domiciliado Rua Jerônimo de Barros, 203, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de João de Souza Oliveira e de Rosenilda Izabel Santos Oliveira. VIVIANE BARBOZA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em Subdistrito 
Jardim Paulista, nesta Capital, (CN:LV.A/153,FLS.155-SUBDISTRITO JARDIM PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia dezenove de agosto de mil novecentos e noventa e três (19/08/1993), 
residente e domiciliada Rua Professor Hasegawa, 1591, bloco F, apartamento 53, Colônia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Altamiro Ferreira dos Santos e de Eliane Barboza Silva.

LUCAS DANTAS DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão lavador de ônibus, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/316.FLS.013V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e noventa e oito (26/07/1998), residente 
e domiciliado Rua Alzira Livramento Marzagão, 126, casa 02, Jardim Liderança, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Santos de Santana e de Roseli Alves Dantas 
de Santana. JAQUELINE MURIELLI DE SOUZA LOPES, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/348.FLS.070V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia seis de junho de mil novecentos e noventa e nove (06/06/1999), residente e 
domiciliada Rua Tupiratins, 151, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos 
Eduardo de Souza Lopes e de Elisangela Rufi no Murielli de Souza Lopes.
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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:

JADERSON ANTUNES PINTO, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro civil, nascido 
em Mato Verde, Estado de Minas Gerais (CN:LV-A 056,FLS.100-PORTEIRINHA/MG), 
Mato Verde, MG no dia três de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (03/12/1986), 
residente e domiciliado Travessa Nilo Chagas, 19, casa 01, Fazenda da Juta, nesta Ca-
pital, São Paulo, SP, fi lho de Jací Alves Pinto e de Maria Antunes de Sá Pinto. VIVIANE 
CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão secretária escolar, nascida 
em Santo André, neste Estado CN:LV-A 320,FLS.073-1º SUBDISTRITO DE SANTO 
ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia dezoito de junho de mil novecentos e noventa 
e dois (18/06/1992), residente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 1097, bloco 03, 
apartamento 104, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Salomit de 
Oliveira e de Izabel Viana da Silva Oliveira.

ADRIANO PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão torneiro mecânico, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e dois (25/02/1982), residente e domiciliado Rua Fascinação, 310, bloco 
H, apartamento 51, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Maria Aparecida Pereira. ANA PAULA SOUSA DE JESUS, estado civil 
divorciada, profi ssão professora, nascida em Jaguaquara, Estado da Bahia, Jagua-
quara, BA no dia dez de dezembro de mil novecentos e setenta e oito (10/12/1978), 
residente e domiciliada Rua Fascinação, 310, bloco H, apartamento 51, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, -neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Francisco 
de Jesus e de Delcy Sousa Santos.

RODOLPHO DE ALENCAR SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistema, nascido em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/170,FLS.122V-LIBERDADE-SP), 
São Paulo, SP no dia doze de julho de mil novecentos e oitenta e nove (12/07/1989), 
residente e domiciliado Rua Francisco Leme do Prado, 05, Jardim São Luís, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio da Silva Pereira e de Sandra Maria de 
Alencar Santos Pereira. PAULA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão analista 
de teste, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/490,FLS.066-1º SUBDISTRITO 
DE GUARULHOS-SP), Guarulhos, SP no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos 
e noventa (28/08/1990), residente e domiciliada Rua Damásio Pinto, 1964, Parada XV 
de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rodolfo de Oliveira e de Marinalva 
Nascimento Oliveira.

MARCELO EDUARDO PIO PUPPI, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em Limeira, neste Estado, (CN:LV.A/002,FLS.147 LIMEIRA/SP), Limeira, SP no dia 
vinte e oito de junho de mil novecentos e setenta e seis (28/06/1976), residente e 
domiciliado Rua Francisco Alarico Bérgamo, 635, casa 15, Vila Taquari, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Ademir Puppi e de Maria Helena Pio Puppi. CARLA 
SILVA DE JESUS, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar administrativo, nascida 
em Gandu, Estado da Bahia, Gandu, BA no dia onze de abril de mil novecentos e 
oitenta e três (11/04/1983), residente e domiciliada Rua Francisco Alarico Bérgamo, 
635, casa 15, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Roberto de 
Jesus e de Magnolia Conceição Moreira.

THIAGO RODRIGO RAIMUNDO, estado civil solteiro, profi ssão operador de esta-
cionamento, nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A 042,FLS.208V-
TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia nove de julho de mil novecentos e oitenta e 
quatro (09/07/1984), residente e domiciliado Rua Professor Magalhães Gomes, 44, 
casa 02, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Bosco Raimundo 
e de Maria Aparecida Raimundo. ANGELICA DE OLIVEIRA ARAUJO, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital 
(CN:LV-A-364,FLS.287-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove 
de outubro de mil novecentos e noventa e três (19/10/1993), residente e domiciliada 
Travessa Maria Pinto Labiapari, 421, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Marta de Oliveira Araujo.

CLAUDIO SAPUCAIA DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão supervisor 
de qualidade, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/211.FLS.136-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(27/09/1994), residente e domiciliado Rua Imbaçal, 819, casa 02, Parada XV de No-
vembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Sapucaia da Silva e de Solange 
Ferreira da Silva. GIULLIANA DE SOUZA PATOLÉIA, estado civil solteira, profi ssão 
monitora da qualidade, nascida em Subdistrito Santana, nesta Capital (CN:LV.A/112.
FLS.250-SANTANA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de junho de mil novecentos 
e noventa e dois (04/06/1992), residente e domiciliada Rua José Osvaldo, 367, Vila 
Gustavo, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Alexandre Requena Patoléia e de 
Rosemary de Souza Patoléia.

MARCELO DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão motoboy, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de setembro de mil novecentos e setenta 
e nove (07/09/1979), residente e domiciliado Avenida David Domingues Ferreira, 1370, 
casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lasara Benedita do Nascimento. SUZA-
NA PEREIRA FELIPE, estado civil divorciada, profi ssão analista, nascida em Ferraz de 
Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP no dia vinte e oito de setembro 
de mil novecentos e oitenta e quatro (28/09/1984), residente e domiciliada Avenida David 
Domingues Ferreira, 1370, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anezio Felipe 
e de Cleusa Aparecida Pereira Felipe.

GABRIEL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de máquinas, nascido 
em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/ 33,FLS.527-ITAIM PAULISTA-SP), Suzano, SP 
no dia dezesseis de abril de mil novecentos e noventa e um (16/04/1991), residente 
e domiciliado Rua Rosa Germano Ferreira, 135, Jardim Nossa Senhora do Caminho, 
Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Amilton 
Pereira da Silva e de Marli Maria da Silva. KAROLINE ARAUJO ROMERO SANCHES, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida em São Paulo - Capital, 
(CN:LV.A/202,FLS.264-LIBERDADE-SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de maio 
de mil novecentos e noventa e dois (29/05/1992), residente e domiciliada Rua Maruins, 
58, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sergio Romero Sanches e 
de Anair Araujo de Souza Sanches.

JOSÉ LUIZ DE FRANÇA FILHO, estado civil divorciado, profi ssão cozinheiro, nascido 
em Ingá, Estado da Paraíba, Ingá, PB no dia quinze de novembro de mil novecentos 
e setenta e oito (15/11/1978), residente e domiciliado Avenida Coronel Alves e Rocha 
Filho, 271, casa 02, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Luiz 
de França e de Maria Cabral de França. EDILAINE TAVARES DE MOURA, estado 
civil divorciada, profi ssão copeira, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital, 
São Paulo, SP no dia dezenove de setembro de mil novecentos e setenta e seis 
(19/09/1976), residente e domiciliada Avenida Coronel Alves e Rocha Filho, 271, 
casa 02, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edison Moura Neto 
e de Marieta Tavares Moura.

CLAUDEMIR AMBROSIO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão orientador 
habitacional, nascido em Astorga, Estado do Paraná, Astorga, PR no dia sete de setembro 
de mil novecentos e sessenta (07/09/1960), residente e domiciliado Rua Castelo do Piauí, 
209, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Olivio Ambrosio dos Santos e de 
Sebastiana Madalena dos Santos. CRISTIANE MARIA MIRANDA, estado civil divorciada, 
profi ssão orientadora habitacional, nascida em Catanduva, neste Estado, Catanduva, SP 
no dia vinte e sete de março de mil novecentos e setenta e três (27/03/1973), residente 
e domiciliada Rua Castelo do Piauí, 209, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Sebastião Miranda e de Maria Cândida da Silva Miranda.

FREDSON DE JESUS OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido em 
Itagi, Estado da Bahia, Itagi, BA no dia dez de agosto de mil novecentos e setenta e nove 
(10/08/1979), residente e domiciliado Viela Airton Senna, 528, casa 02, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Florisvaldo Bispo de Oliveira 
e de Maria Sônia de Jesus. ROMANA BORGES LUZ, estado civil solteira, profi ssão babá, 
nascida em Dário Meira, Estado da Bahia (CN:LV.A/024.FLS.136-DÁRIO MEIRA/BA), Dário 
Meira, BA no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e setenta e nove (28/02/1979), 
residente e domiciliada Rua Sestílio Melani, 765, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdelicio Xavier da Luz e de Neide Borges.

JOSÉ SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão conferente, nascido em Lagoa da 
Canoa, Estado de Alagoas, Lagoa da Canoa, AL no dia quatorze de agosto de mil nove-
centos e oitenta (14/08/1980), residente e domiciliado Avenida Moisés Maimônides, 616, 
casa 09, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aristeu Bezerra da Silva e 
de Josefa Pedro dos Santos. KARLA PATRICIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
diarista, nascida em Girau do Ponciano, Estado de Alagoas, Girau do Ponciano, AL no dia 
vinte e sete de julho de mil novecentos e oitenta (27/07/1980), residente e domiciliada Rua 
João Tomás da Silveira, 22, casa 04, Helena Maria, 2º Subdistrito de Osasco, neste Estado, 
Osasco, SP, fi lha de José Pereira da Silva e de Josefa Limeira da Silva. Cópia Enviada Pelo 
Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2º Subdistrito de Osasco, neste Estado.

JONATHAN DA SILVA CERQUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/172.FLS.189V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove 
de novembro de mil novecentos e noventa e dois (19/11/1992), residente e domiciliado 
Rua Antônio Garcia Filho, 125, casa 01, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Carlos Cerqueira de Jesus e de Lilian Ribeiro da Silva de Jesus. 
RAISSA SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 2º Sub-
distrito de Osasco, neste Estado (CN:LV.A/133.FLS.247 2ºSUBDISTRITO DE OSASCO/
SP), Osasco, SP no dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(28/12/1994), residente e domiciliada Rua Antônio Garcia Filho, 109, casa 03, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Otavio de Oliveira e de 
Gilmara Pereira dos Santos.

RAFAEL ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico em eletrônica, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/165.FLS.202V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezes-
sete de julho de mil novecentos e noventa e dois (17/07/1992), residente e domiciliado 
Rua Cecília Iter, 36, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião 
Francisco da Silva Neto e de Madalena Alves Costa. EVELIN SILVA GUERRA, estado 
civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/391.
FLS.154-1º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia sete de julho 
de mil novecentos e noventa e sete (07/07/1997), residente e domiciliada Rua Cecília 
Iter, 36, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdeildo Silva Guerra e 
de Claudia Aparecida Ferreira Guerra.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: GERALDO DE SOUZA MOSCARDI, estado civil viúvo, profi ssão 
motorista, nascido em Centenário do Sul, PR, no dia (11/10/1958), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Durvalino Moscardi e de Mercedes de Souza 
Moscardi. A pretendente: MARIA GILDA PRADO LEITE, estado civil divorciada, 
profi ssão camareira, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/12/1968), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Reinaldo Oliveira Leite e de Marli do Prado Leite.

O pretendente: GENILSON ROQUE ANDRADE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em Guarulhos, SP, no dia (30/05/1985), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Genilson Roque da Silva e de Edineulza Tourinho de Andrade Silva. A 
pretendente: JANAÍNA SOUZA DE AMORIM, estado civil solteira, profi ssão advogada, 
nascida em Santa Fe do Sul, SP, no dia (18/01/1992), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Antônio Luis de Amorim e de Eliani de Souza de Amorim.

O pretendente: JOÃO PEDRO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão waiter, nascido em Recife, PE, no dia (03/02/1989), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de João Pedro Pereira dos Santos e de Maria Rita Monteiro dos 
Santos. A pretendente: TÁLITA VITORIANO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
coordenadora de qualidade, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/04/1988), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ozias Raimundo da Silva e de Lindoneide 
Vitoriano dos Santos Silva.

O pretendente: RAQUILE BATISTA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão analista 
fi nanceiro, nascido em Ilheus, BA, no dia (14/09/1990), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Ronaldo Luiz Santos e de Maria das Graças Batista Santos. A 
pretendente: PALOMA RAMOS SALVIANO, estado civil solteira, profi ssão secretaria, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (02/12/1991), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Claudio Pereira Salviano e de Idarlete Ramos de Oliveira.

O pretendente: ROBSON ALVES SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/10/1977), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Edson Martins dos Santos e de Luzinete Alves de Oliveira. A pretendente: 
CICERA HELENIR FERNANDES BASILIO, estado civil solteira, profi ssão aux.
limpeza, nascida em Missão Velha, CE, no dia (21/06/1979), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de João Candido Basilio e de Maria Helena Fernandes Basilio.

O pretendente: JOSÉ LEAL LEITE, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido em Itainópolis, PI, no dia (06/09/1959), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Manoel Fernandes Leite e de Ana Leal Leite. A pretendente: GISLENE 
SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Bernardo 
do Campo, SP, no dia (07/01/1984), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Heraldo Anselmo dos Santos e de Maria Albertina da Silva.

O pretendente: CLAUDIO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão autonomo, 
nascido em Jundiaí, SP, no dia (16/06/1978), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Expedito Pedro da Silva e de Francisca Gonçalves da Silva. A pretendente: 
VIVIANE ALVES DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (08/09/1983), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Carlos Barros dos Santos e de Rosa Alves das Neves Santos.

O pretendente: DANIEL GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (11/02/1999), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Wagner Gomes da Silva e de Maria Odete da Silva. A pretendente: 
CAROLINE APARECIDA DE OLIVEIRA TOZZO, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/02/2000), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos Tozzo e de Lucia Aparecida de Oliveira.

O pretendente: CLÉCIO LOPES RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão promotor 
vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/05/1990), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Paulo Roberto Ribeiro e de Maria Dilma Lopes Ribeiro. A pretendente: 
RENATA ALMEIDA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida em Suzano, SP, no dia (08/11/1996), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Jose do Nascimento e de Denoildes Alves de Almeida.

O pretendente: DOUGLAS GOMES SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de extrusor, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/09/1986), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Costa Santana e de Veralucia Gomes da Silva. A 
pretendente: DANIELA ANDRADE GOMES, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/10/1990), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Roberto Gomes e de Norma Andrade Gomes.

O pretendente: GILVANDRO DE FRANÇA PEREIRA JÚNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão aj.geral, nascido em João Pessoa, PB, no dia (01/01/1983), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gilvandro de França Pereira e de Marineide Guedes 
da Silva. A pretendente: SUELI OLIVEIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/05/1983), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco Felismino da Silva e de Maria Edilsa de Oliveira da Silva.

O pretendente: PAULO HENRIQUE SILVA DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
conferente, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/09/1992), residente e domiciliado em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Cicero Gomes de Souza e de Marlene Paranhos Rio 
Branco da Silva. A pretendente: ANA MARIA DIAS, estado civil solteira, profi ssão lider 
de produção, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/10/1987), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Reinaldo Dias e de Marilene Alves Passos.

O pretendente: KAWAN SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (29/05/1992), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Leandro Silva e de Cleide Ferreira de Aquino Silva. A pretendente: KAROLINE 
OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (05/02/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edison 
Gonçalves dos Santos e de Katia Cilene de Oliveira Santos.

O pretendente: THIAGO SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (05/11/1994), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Paulo Pinheiro da Silva e de Josilene dos Santos Silva. A pretedente: 
JOYCE DOS SANTOS FERRAZ, estado civil solteira, profi ssão esteticista, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (14/03/1991), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Alcides Ferraz e de Joselia dos Santos Ferraz.

O pretendente: LUIS GUSTAVO MESQUITA, estado civil divorciado, profi ssão 
policial militar, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/01/1973), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Leonice Mesquita. A pretendente: SHIRLEI GOMES 
NASCIMENTO, estado civil divorciada, profi ssão enfermeira, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (29/08/1978), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Onofre 
Gomes Nascimento e de Maria de Fatima Nascimento.

O pretendente: NAIDSON DO NASCIMENTO FERREIRA, estado civil divorciado, 
profi ssão fi scal de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/02/1974), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Vicente Benedito Ferreira e de Margarida 
Maria do Nascimento. A pretendente: MARCIA PEREIRA DE ALMEIDA SANTOS, 
estado civil viúva, profi ssão aux. de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(19/06/1969), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Pedro Pereira de 
Almeida e de Maria Jose da Silva Almeida.

O pretendente: FLORISVALDO DA SILVA LIMA, estado civil divorciado, profi ssão 
empresário, nascido em Rio de Janeiro, RJ, no dia (11/03/1965), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Florisvaldo Teixeira Lima e de Heloisa Helena da Silva Lima. 
A pretendente: LETICIA ARCANJO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
técnica de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/06/1988), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marcia Ancanjo dos Santos.

O pretendente: JEFFERSON BRUNO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão eletricista, nascido em Ibateguara, AL, no dia (26/07/1986), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Josenilda Alves da Silva. A pretendente: THAIS 
ROCHA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (13/04/1987), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Silva 
de Sousa e de Maria Aparecida Rocha de Sousa.

O pretendente: DOUGLAS NEVES, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (18/07/1988), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Willians Neves e de Isabel Ana de Oliveira Neves. A pretendente: MARESSA 
SILVA TOMAZ DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão agente de organização escolar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (01/02/1994), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Luis Carlos Tomaz de Lima e de Edna Silva de Lima.

O pretendente: MARCIO FELICIANO DOS SANTOS, estado civil divorciado, 
profi ssão vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/07/1980), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Benedito Feliciano dos Santos e de Maria Helena 
Mendonça dos Santos. A pretendente: LAURA SANTANA DA ANUNCIAÇÃO, estado 
civil divorciada, profi ssão vigilante, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/08/1986), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Florisvaldo Silva da Anunciação e de 
Nilza Santana da Silva.

O pretendente: RODRIGO CICERO VIANA DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/12/1992), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Valdeci Viana de Lima e de Maria Arlete Viana de Lima. 
A pretendente: GABRIELA DANTAS CRISTINO DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/10/1987), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Pedro Cristino da Silva e de Ivonete Novais 
Dantas da Silva.

O pretendente: MARCIO RIBEIRO SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
costureiro, nascido em Vitória da Conquista, BA, no dia (01/05/1977), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Ribeiro dos Santos e de Maria dos Santos. 
A pretendente: FRANCINETE ALVES TORRES, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em Feitoria-Bodoco, PE, no dia (16/04/1970), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Estendislau Alves Torres e de Alzira Maria da Conceição. 

O pretendente: CHARLES VIANA GOMES, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, 
nascido em Nanuque, MG, no dia (06/05/1971), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Hildebrando Pereira Gomes e de Albena Viana Gomes. A pretendente: 
ZULEIDE FERNANDES DA COSTA, estado civil divorciada, profi ssão atentende 
telemarkerting, nascida em Campina Grande, PB, no dia (18/07/1969), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Verissimo da Costa e de Marlete Fernandes 
da Silva.

O pretendente: THIAGO WILLAME BARBOSA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/03/1982), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Diva Barbosa de Oliveira. A pretendente: 
ARLETE DANTAS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão técnica de 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/08/1981), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de José Raimundo Santos e de Lourdes Dantas Alves.

O pretendente: DANILO VICENTE SILVA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em Paulo Afonso, BA, no dia (14/09/1986), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Edson Vicente Silva e de Sandra Maria da Conceição Silva. A 
pretendente: KISLEY MARA BARROS FERREIRA, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida em Paulo Afonso, BA, no dia (30/12/1987), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de José Iraildo Ferreira e de Iaponira Barros Leite.

O pretendente: JULIANO FINOTTI SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
autonomo, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (09/08/1977), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ronaldo Moreira da Silva e de Julieta Finotti 
da Silva. A pretendente: LUCIANE SANTOS WANDERLEY, estado civil divorciada, 
profi ssão aux.enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/05/1975), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Rubens da Silva Wanderley e de Isabel dos 
Santos Wanderley.

O pretendente: RONALDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão controlador 
ascesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/12/1981), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Maria Angelina dos Santos. A pretendente: CARMEN SILVIA 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão controladora ascesso, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (22/11/1976), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edmundo 
Santos e de Maria Jose Dos Santos. 

O pretendente: EMANUEL SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
mecânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/06/1992), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Elias Augusto Pereira e de Terezinha Soares dos Santos 
Pereira. A pretendente: AMANDA ALVES DOROTEIO, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/01/1992), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Antônio Doroteio Filho e de Luzia Alves Doroteio.

O pretendente: RAFAEL DIAMANTINO GONDOS, estado civil solteiro, profi ssão 
atendente comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/04/1996), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Gondos Filho e de Liliane Silveira 
Diamantino. A pretendente: RENATA ALCANTARA, estado civil solteira, profi ssão 
assistente de faturamento, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/10/1996), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Arnaldo Almeida Alcantara e de Miriam Pereira 
da Cruz Alcantara.

O pretendente: JOÃO MARCOS MARTINS DO ESPIRITO SANTO, estado civil 
solteiro, profi ssão técnico em eletrôtecnica, nascido em São Paulo, SP, no dia 
(01/10/1994), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio do 
Espirito Santo e de Eunice Martins do Espirito Santo. A pretendente: ARIANE NOVAES 
DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (28/06/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edson Santos 
de Andrade e de Verginia de Oliveira Novaes Andrade.

O pretendente: JULIO CESAR LESCANO, estado civil solteiro, profi ssão coordenador 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/10/1964), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Julio Martinho Lescano e de Maurita Cespedes Garcia 
Lescano. A pretendente: IARA FAVERO, estado civil divorciada, profi ssão assistente 
fi nanceiro, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/08/1967), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Dorival Fávero e de Anita Melantonio Fávero.

O pretendente: JULIO WEBER MACHADO DOS SANTOS, estado civil divorciado, 
profi ssão designer gráfi co, nascido em Uberaba, MG, no dia (14/11/1975), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Erotildes Machado dos Santos. A pretendente: 
SHIRLEI CAMPINA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (11/01/1984), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Osvaldo Campina da Silva e de Josefa Silvanira de Albuquerque.

O pretendente: SAMUEL FRANCISCO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
conferente, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/07/1966), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Honorina Francisca da Silva. A pretendente: SÔNIA 
APARECIDA FARIA, estado civil divorciada, profi ssão copeira, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (15/04/1956), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Juvenal de 
Camargo Faria e de Maria Marina Faria.

O pretendente: PAULO DA SILVA VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/05/1990), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Idelson Neris Vieira e de Josefa Bezerra da Silva Vieira. A pretendente: 
FATIMA GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão aux. contabil, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (15/09/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Nelcino da Silva e de Maria Jose Gonçalves Sousa.

O pretendente: BRUNO DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/10/1989), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Francisco da Silva e de Patricia dos Santos Silva. A 
pretendente: DANIELE SIMÕES PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
assistente de rh, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/02/1989), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de José Pereira da Silva e de Maria Edite Simões.

O pretendente: LEONARDO SILVA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão fi scal 
de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/10/1994), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Mauricio Cosmo Ferreira e de Maria Silangia Gonçalves 
da Silva. A pretendente: ANA BEATRIZ BORGES DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/10/2001), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Jose Alves da Silva Filho e de Nilma Borges da Silva.

O pretendente: AILTON VENTURA GOMES, estado civil divorciado, profi ssão tec.
telefonia, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/05/1978), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Ventura Gomes e de Maria dos Reis Rocha Gomes. A 
pretendente: JOSELIA LUCIA DE ALMEIDA, estado civil divorciada, profi ssão 
atendente, nascida em Carpina, PE, no dia (01/02/1980), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Augusto Antonio de Almeida e de Maria Lucia de Andrade.

O pretendente: EDSON SOARES PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão técnico 
em eletronica, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/08/1982), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Aroldo Soares Pereira e de Benedita de Lourdes Pereira. A 
pretendente: STEPHANIE DE PAULA DIAS, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (29/07/1997), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Marcos Santana Dias e de Mirtes de Paula Nunes.

O pretendente: MICHEL ROSA DANTAS, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/01/1990), residente e domiciliado 
em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Jussival Lima Dantas e de Aldaci Rosa Santos. 
A pretendente: PATRÍCIA DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
administradora, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/10/1991), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Miguel Manoel de Oliveira e de Claudia Maria da Silva.

O pretendente: JOSE CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/01/1986), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos de Campos e de Sirley Aparecida 
Montanher de Campos. A pretendente: PATRÍCIA DE LIMA FREITAS, estado civil 
solteira, profi ssão analista de sistemas, nascida em Guarulhos, SP, no dia (14/11/1987), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Donizete Rodrigues de Freitas e de 
Abigail Ferreira dse Lima Freitas.

O pretendente: EVANDRO CARVALHO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
ferramenteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/08/1991), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Sérgio José da Silva e de Shirlei Bemfi ca de Carvalho Silva. 
A pretendente: JÉSSICA MUNIQUE NUNES DOS SANTOS RODRIGUES, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/08/1993), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marcos Roberto Rodrigues e de 
Izaltina Nunes dos Santos Rodrigues.

O pretendente: DOUGLAS IGNACIO DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão op. 
de máquina, nascido em São Paulo, SP, no (19/03/1991), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de José Soares de Araujo e de Célia Regina Ignacio de Araujo. A 
pretendente: CÍNTIA MARINA DOS SANTOS ALVES, estado civil solteira, profi ssão 
op. de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/05/1995), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Erivamá Alves e de Luciana de Jesus dos Santos.

O pretendente: FABIO LUIZ COELHO RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de caixa, nascido em Minas Novas, MG, no dia (03/08/1994), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Cristianismo Rodrigues e de Eva de Jesus 
Cristianismo Rodrigues. A pretendente: ELIZETE MOREIRA INGLÊS, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/09/1992), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Guilherme Barbosa Inglês e de 
Cleonice Moreira.

O pretendente: EDSON FUKUYAMA, estado civil divorciado, profi ssão metalurgico, 
nascido em Tietê, SP, no dia (11/05/1967), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Mituaqui Fukuyama e de Kiyoko Fukuyama. A pretendente: CRISTIANE DE 
SOUSA MORAES, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (01/01/1970), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Sabino de Moraes e de Francisca de Sousa Moraes.

O pretendente: WILLIAN LEONARDO GUEDES BAREICHA, estado civil solteiro, 
profi ssão técnico em informática, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/12/1973), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Bareicha e de Vicentina 
Guedes. A pretendente: ELIANE APARECIDA MARIA DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão aposentada, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/02/1970), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Durvalino Teodoro de Souza e de 
Manoela Maria de Souza.

O pretendente: ALEX MIRANDA NEVES, estado civil solteiro, profi ssão conferente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/06/1979), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Deusdedith Miranda Neves e de Maria Cristina Santos Neves. A pretendente: 
FERNANDA APARECIDA MAIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (30/03/1987), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Marlene Maia dos Santos.

O pretendente: TARENTINI DOS SANTOS MACHADO, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido em Junqueiro, AL, no dia (16/07/1988), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Jonas Correia Machado e de Maria Aparecida dos Santos. 
A pretendente: LUANA CARVALHO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
assistente administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/08/1986), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz Antonio da Silva e de Elenice Silva Carvalho.

O pretendente: JONAS ISRAEL DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão aj.geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/12/1979), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Jose de Freitas e de Teresinha Denardi de Freitas. A pretendente: DÉBORA 
DA SILVA ALVES, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em Suzano, SP, 
no dia (06/12/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de David Francisco 
Alves e de Laurinda Maria da Silva Alves. 
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
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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: RODRIGO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (08/12/1977), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Luiz Carlos Pereira e de Martha Pereira. A pretendente: DEISE RODRIGUES 
LOPES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (12/03/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jose Rodrigues Lopes e de Clotildes Candida Lopes.

O pretendente: JOSÉ APARECIDO DE MEDEIROS, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em Serra Talhada, PE, no dia (25/11/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Alves de Medeiros e de Francisca 
Araujo de Medeiros. A pretendente: FABIANE AGUIAR DA SILVA, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Nova Iguaçu, RJ, no dia (18/04/1982), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Raimundo da Silva e de 
Maria Albertina Aguiar da Silva.

O pretendente: GUILHERME CICERO SOUSA DA SILVA, estado civil solteiro, profi s-
são auxiliar de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/08/1993), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Moraes da Silva e de Maria 
Valderina Ferreira de Sousa Silva. A pretendente: JULIANA MORAES CRESTANI, 
estado civil solteira, profi ssão monitora, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/10/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ulisses Crestani e de 
Ivone Moraes Crestani.

O pretendente: ANDRE RICARDO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
balconista, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/10/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Luiz dos Santos e de Maria Ivone dos Santos. A 
pretendente: PATRÍCIA CAROLINE APARECIDA MONTEIRO DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/10/1984), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Monteiro da Silva e de Maria 
Aparecida da Silva.

O pretendente: GABRIEL BORGES DUARTE, estado civil solteiro, profi ssão gesseiro, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (04/01/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Genilton Duarte e de Ildene Borges. A pretendente: NA-
TALIA NUNES DE OLIVEIRA TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão atendente de 
telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/08/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Damião Parreiras Teixeira e de Osania Nunes de 
Oliveira Teixeira.

O pretendente: NEEMIAS DE SOUSA MENDES, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Castanhal, PA, no dia (22/09/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Bosco Mendes da Silva e de Marizete de Sousa Mendes. 
A pretendente: SAMIRA ARAUJO DIAS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Mogi das Cruzes, SP, no dia (14/04/1994), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Dias Neto e de Vilma Santos Araujo.

O pretendente: VANDO BARBOSA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão confe-
rente, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/05/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Mariano Ferreira e de Josefa Barbosa Ferreira. 
A pretendente: DÉBORAH APARECIDA GONÇALVES DA SILVA, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/06/1989), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aparecido Alves da Silva e de Maria 
Paula Gonçalves da Silva.

O pretendente: LUCAS DA COSTA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/09/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joselias Santos da Silva e de Rosangela da Costa 
Brandão. A pretendente: JESSYCA LAUANDA SILVA RODRIGUES, estado civil solteira, 
profi ssão analista fi nanceiro, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/01/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gesvalter Rodrigues de Almeida e 
de Maria Alzenir Silva Rodrigues.

O pretendente: WAGNER RIBEIRO AMARANTE, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
em informatica, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/12/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valmir Nascimento de Amarante e de Suely Apa-
recida Ribeiro da Cruz de Amarante. A pretendente: KEISY DOS SANTOS GAZOLA, 
estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/02/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo dos Santos Gazola 
e de Carmem Lucia dos Santos.

O pretendente: JEFFERSON DOS SANTOS LIMA, estado civil solteiro, profi ssão auxi-
liar fi nanceiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/09/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Morivaldo Mendes de Lima e de Quitéria Hozana 
dos Santos de Lima. A pretendente: JULIANA DE MELO VIEIRA CAMPOS, estado civil 
solteira, profi ssão consultora de negocios, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/05/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos de Santana Campos 
e de Margarete de Melo Vieira Campos.

O pretendente: DENILSON SANTOS DE SÁ, estado civil divorciado, profi ssão instalador 
de som, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/05/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo José de Sá e de Maria Luzinete Santos de Sá. 
A pretendente: VANESSA APARECIDA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, pro-
fi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/09/1991), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jesus Aparecido dos Santos e de 
Maria Penha da Silva Santos.

O pretendente: LUCIANO MANOEL DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão autono-
mo, nascido em Camocim de São Felix, PE, no dia (14/03/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Antonio da Silva e de Maria de Fátima da 
Silva. A pretendente: ELAINE CRISTINA DE PAULA, estado civil solteira, profi ssão au-
tonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/02/1978), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Camillo de Paula e de Aparecida de Fatima Pereira Paula.

O pretendente: VINICIUS TADEU DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
promotor repositor, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/05/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Lucas Pereira e de Claudia Regina dos 
Santos Pereira. A pretendente: EMILY ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/12/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edilma Alves da Silva.

O pretendente: RONALDO QUEIROZ DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (14/06/1984), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Eugênio Reis de Lima e de Rosangela Queiroz dos Santos. A 
pretendente: LUANA CAMILA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida 
em Eunapolis, BA, no dia (08/01/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Aleni de Jesus da Silva.

O pretendente: CLEVERSON MOREIRA MARCIANO, estado civil solteiro, profi ssão 
gráfi co, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/10/1978), residente e domiciliado em 
Itaquera, São Paulo, SP, fi lho de José Emydio Marciano e de Carmen Lucia Moreira 
Marciano. A pretendente: CAMILA DOS ANJOS MARTINS, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de sáude bucal, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/01/1989), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Azimiro Martins e de 
Vera Lucia Pacheco dos Anjos.

O pretendente: WILLIAM RAMOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão hotelaria, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/03/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Paulo Sergio Ramos da Silva e de Cleuvaci José da Silva Ramos 
da Silva. A pretendente: DIOMA PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de recursos humanos, nascida em Itacambira, MG, no dia (04/03/1990), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Angelo Pereira dos Santos e de Maria 
Angela dos Santos.

O pretendente: EDICLEUSON NUNES BRASIL, estado civil solteiro, profi ssão marce-
neiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/06/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Brasil de Souza e de Maria da Conceição 
Nunes Brasil. A pretendente: LIDIANE MOREIRA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão costureira, nascida em Belo Horizonte, MG, no dia (14/03/1985), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Acridalino Moreira Silva e de Geni 
Maria de Souza Moreira Silva.

O pretendente: PAULO SÉRGIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
serralheria, nascido em Santana do Cariri, CE, no dia (14/06/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Oliveira Mariano da Silva e de Maria Benta Marcos de 
Souza. A pretendente: PATRICIA RODRIGUES MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/08/1982), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eliceu Pinto Moreira e de Carmelita Rodrigues de Oliveira.

O pretendente: ALEX SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
manobrista, nascido em São Miguel dos Campos, AL, no dia (26/07/1978), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Oliveira Santos e de Clélia 
Gomes da Silva Santos. A pretendente: EDILEUZA ALVES DO NASCIMENTO, estado 
civil divorciada, profi ssão diarista, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/10/1971), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Alves do Nascimento 
e de Irene Farias do Nascimento.

O pretendente: JUNIOR FRANÇA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
vendas, nascido em Arujá, SP, no dia (01/01/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Claudionor Correa Ferreira e de Roseli de Souza França Ferreira. 
A pretendente: JÉSSICA MENEZES MUNIZ DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/03/1991), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Edson Muniz dos Santos e de 
Marileusa Menezes Silva.

O pretendente: CLEITON BARBOSA DA CRUZ, estado civil divorciado, profi ssão operador 
de maquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/07/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Rodrigues da Cruz e de Josefa Barbosa 
de Lima Cruz. A pretendente: GRACE KELLY ALVES DO NASCIMENTO, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/03/1993), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto José do Nascimento e de 
Claudete Lurdes Alves.

O pretendente: GUILHERME APARECIDO DI STADIO CALDEIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão analista de planejamento, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/09/1990), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Assis Caldeira e 
de Marlene Aparecida Di Stadio Caldeira. A pretendente: BIANCA REGINA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Sorocaba, SP, no dia (23/11/1989), 
residente e domiciliada em Cangaiba, São Paulo, SP, fi lha de Arildo Miguel da Silva e de 
Urgulina Benedita de Carvalho da Silva.

O pretendente: BRUNO RODRIGUES PERCILIO, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (28/04/1995), residente e domiciliado neste distrto, São 
Paulo, SP, fi lho de Adilson Alberto Percilio e de Katia Rodrigues da Rocha. A pretendente: 
LEIDIANE GOMES FLORINDO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (19/09/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Elaine Gomes Florindo.

O pretendente: HEMERSON FELIPE ADÃO LEMES DE MOURA, estado civil solteiro, 
profi ssão fi scal de prevenção e perdas, nascido em Guarulhos, SP, no dia (15/08/1994), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dorival de Moura Ferro e 
de Junice Lemes dos Reis. A pretendente: GRACIELA DE SOUZA TELES, estado civil 
solteira, profi ssão autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/08/1983), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josué Teles e de Laurinda Candida 
de Souza Teles.

O pretendente: JOÃO BISPO DE SENA, estado civil divorciado, profi ssão açougueiro, 
nascido em Getulina, SP, no dia (24/07/1955), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Bispo de Sena e de Daurinda Maria de Sena. A pretendente: 
ZENILDA SIQUEIRA DE LIMA, estado civil divorciada, profi ssão doméstica, nascida 
em Calumbi, PE, no dia (26/04/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Benedito Jose de Lima e de Cecilia Siqueira de Lima.

O pretendente: EDVALDO GOMES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/09/1979), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Maria de Lourdes Gomes de Oliveira. A pretendente: RENATA 
DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(28/05/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo 
Edmundo Monteiro de Sousa e de Adelaide Pereira de Barros.

O pretendente: AUGUSTO DE ANDRADE SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/01/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Djalma de Jesus Santos e de Sonia Aparecida de Andrade 
Santos. A pretendente: MARIA JEANE DA ROCHA, estado civil solteira, profi ssão gerente, 
nascida em Santana do Matos, RN, no dia (13/03/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geovani da Rocha e de Maria Nubia Lafaete da Rocha.

O pretendente: JORGE RAFAEL PANIAGUA, estado civil solteiro, profi ssão costureiro, 
nascido em Ita, Republica do Paraguai, no dia (07/11/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rafael Paniagua e de Celia Yolanda Aleman. A pretendente: 
KATIA CUSTODIO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão domestica, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (02/11/1977), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Maria Custodio da Silva.

O pretendente: ÉRICSON ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão au-
tonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/04/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adauto Alves dos Santos e de Severina Eugeniana da Silva 
dos Santos. A pretendente: ALINE FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
pedagoga, nascida em Guarulhos, SP, no dia (29/04/1993), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Luiz da Silva e de Dilma Ferreira Lima.

O pretendente: RODRIGO BATISTA MEIRA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/06/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Joaquim de Souza Meira e de Elizabete Batista de Oliveira. A 
pretendente: JAQUELINE ALVES DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (27/11/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ricardo de Almeida e de Marcia Alves da Silva.

O pretendente: NATANAEL ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/08/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Lourdes Alves dos Santos. A pretendente: RAQUEL SOUZA 
DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (07/12/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose 
Marcelino de Carvalho e de Marilisa Guimarães de Souza de Carvalho.

O pretendente: SIDINEI BENTO ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (28/05/1993), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Francisco dos Santos Araujo e de Edilza de Souza Bento. A pretendente: 
BIANCA RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão assistente de 
fotografo, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/12/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edilson Fernandes dos Santos e de Lusinei Rodrigues Lima.

O pretendente: ALÉX NASCIMENTO RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Poá, SP, no dia (08/02/1991), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio Ramos e de Carminda Maria do Nascimento Ramos. A 
pretendente: GENESLLAINE FERREIRA FREITAS, estado civil solteira, profi ssão cuida-
dora de criança, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/02/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rogerio Neves Freitas e de Ivonete Ferreira Freitas.

O pretendente: ELIAS ALVES DA SILVA NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/05/1961), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alcides Antonio do Nascimento e de Adezilda Alves do 
Nascimento. A pretendente: SUELLEN WANSBERG SOUZA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida em Guarulhos, SP, no dia (20/05/1986), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Calixto dos Santos e de 
Esmeralda Rosa de Souza.

O pretendente: ALAN RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão do lar, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/04/1992), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Alves de Souza e de Iracy Rodrigues Serafi m. A pretendente: 
ROSIANE CARDOSO SERAFIM, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Uauá, 
BA, no dia (11/02/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Rodrigues Serafi m e de Edilene Rosa Cardoso.

O pretendente: CÉSAR SANTANA DOS REIS, estado civil solteiro, profi ssão encarregado 
de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/05/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lindinalvo Santana dos Reis e de Marilene Costa 
dos Reis. A pretendente: ADRIANA HONORIO DA SILVA, estado civil solteira, profi s-
são operadora de caixa, nascida em Guarulhos, SP, no dia (15/09/1993), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Espedito Honorio da Silva e de Sônia 
Silva de Deus Silva.

O pretendente: DIEGO LOPES PEDRO, estado civil solteiro, profi ssão gerente de loja, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/02/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Marcos Cesar Pedro e de Adriana Araujo Lopes. A pretendente: 
THAMIRES COSTA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
Pedreiras, MA, no dia (09/12/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Zilmar Costa de Sousa.

O pretendente: WESLEY NONATO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (24/04/1995), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Laudemir Domingos da Silva e de Nailde Nonato da Rocha. A pretendente: 
ALINE FELIX DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão operadora de monitoramento, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (04/10/1988), residente e domiciliada em São Miguel 
Paulista, São Paulo, SP, fi lha de Amilton Felix de Souza e de Eline Amorim de Souza.

O pretendente: FABRÍCIO FERNANDES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
enfermeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/03/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Felizardo dos Santos e de Gloriete Fernandes dos 
Santos. A pretendente: FERNANDA DINIZ DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
enfermeira, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/05/1979), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Lucio de Oliveira e de Sonia Maria Diniz de Oliveira.

O pretendente: HELIVELTO SOARES CAVALCANTE, estado civil solteiro, profi ssão 
impressor fl exografi co, nascido em São Miguel, São Miguel, RN, no dia (21/03/1978), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Paulino Cavalcante 
e de Maria do Socorro Soares. A pretendente: DANIELA DA SILVA MACENA, estado 
civil solteira, profi ssão agente comunitaria de saúde, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(21/05/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Sebastião 
de Macena e de Petronilia Macena da Silva.

O pretendente: LUIZ CLAUDIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão balconista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (31/07/1983), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos da Silva e de Gildete da Silva Santos. A pretendente: 
RAYARA REIS DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (27/08/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Luiz Aparecido do Nascimento e de Valdelice Elisangela dos Reis Silva.

O pretendente: EDMILSON DA SILVA DANTAS, estado civil solteiro, profi ssão funcio-
nario publico, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/08/1973), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edmilson Dantas e de Terezinha da Silva Dantas. A 
pretendente: ANA CLAUDIA ISAIAS ALVES, estado civil divorciada, profi ssão vigilante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (15/04/1979), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Valentim Roque Alves e de Rose Mary Isaias Alves.

O pretendente: JOSE VALDIR MORAIS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
eletricista, nascido em Juazeiro do Norte, CE, no dia (06/01/1968), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdeci Maximiano da Silva e de Maria Do Carmo 
Morais da Silva. A pretendente: SIMONE OLIMPIO LIMA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/12/1973), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elyu Jeamonad Lima e de 
Sebastiana Olimpio Lima.

O pretendente: RICARDO DOS SANTOS VILA, estado civil solteiro, profissão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/09/1977), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Emidio Vila e de Cecilia dos Santos Vila. 
A pretendente: THAÍS PEREIRA DA TRINDADE, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/01/1985), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Elson Rodrigues da Trindade e de Neidimar 
Moreira Pereira da Trindade.

O pretendente: MARCIO CARNEIRO PINTO, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/01/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José da Silva Pinto e de Zorfi na Marcelino Carneiro Pinto. A 
pretendente: MARCIA SANTANA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão vigilante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (22/06/1987), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Adelson de Sousa e de Antonia de Santana.

O pretendente: ISAAC COUTINHO, estado civil solteiro, profi ssão barbeiro, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (25/03/1986), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Joel Coutinho e de Adeildes Alves Coutinho. A pretendente: ALINE PEREIRA 
DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Ibiquera, BA, no dia 
(03/01/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arnaldo Tito 
de Souza e de Hildionethe Pereira Hora de Souza.

O pretendente: RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão en-
festador, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/12/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexsandro Souza Santos e de Claudia de Oliveira Ramos. 
A pretendente: THAMIRES RODRIGUES DIAS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Santo André, SP, no dia (28/08/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Claudio Severino da Silva e de Rosilene Rodrigues 
Dias da Silva.

O pretendente: BRUNO DIAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão manipulador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/11/1991), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Nelson Dias dos Santos e de Sandra Cristina dos Santos. A preten-
dente: ELLEN KATHLEEN SOUZA LEITE, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (19/11/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Sidnei Aparecido de Souza Leite e de Rosineide Nery Reis.

O pretendente: FABIO MENDES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão estagiário, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (30/05/1993), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Norivaldo Mendes da Silva e de Claudia Maria da Silva Mota. A preten-
dente: DAIANE SANTOS COSTA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (20/08/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Salvador Sousa Costa e de Andrea Batista dos Santos Costa.

O pretendente: GEIFERSON EVANGELISTA ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de gesseiro, nascido em Sátiro Dias, BA, no dia (29/03/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Martins de Almeida Filho e de Belonisia Dias 
Evangelista Almeida. A pretendente: TAWINE VIEIRA DE SOUSA, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/05/1996), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista de Sousa e de Sandra Gomes Vieira.

O pretendente: ALAN SANTOS CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão tecnico em 
enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/10/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Washington Felix Cardoso e de Maria de Lourdes Cardoso. 
A pretendente: KERLLY LOPES KRAUSKOPH, estado civil divorciada, profi ssão analista 
fi nanceiro, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/01/1985), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Krauskoph e de Joseni Martins Lopes Krauskoph.

O pretendente: FABIANE PEREIRA GOMES, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (28/05/1985), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Neusa Pereira Gomes. A pretendente: CARLA EVELYNE DE 
SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Aracoiaba, 
CE, no dia (11/06/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonia Eliene de Souza.

O pretendente: FELIPE DA LUZ SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
maquinas, nascido em Suzano, SP, no dia (05/12/1992), residente e domiciliado em Ferraz 
de Vasconcelos, São Paulo, SP, fi lho de Noemia José dos Santos. A pretendente: BRUNA 
CRISTINA DOS SANTOS BELO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (10/09/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Moab da Silva Belo e de Rosana Ribeiro dos Santos.

O pretendente: DIEGO MUNHOZ, estado civil divorciado, profi ssão tecnico de suporte, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/08/1984), residente e domiciliado em Guaianases, 
São Paulo, SP, fi lho de Edelcio Munhoz e de Veronica Rodrigues Munhoz. A pretendente: 
BRUNA LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Suzano, SP, no dia (09/12/1989), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Deolando de Souza Oliveira e de Silvia Mara dos Santos Oliveira.

O pretendente: HAMILTON DE SOUZA PAIVA, estado civil solteiro, profi ssão balconis-
ta, nascido em Gentio do Ouro, BA, no dia (05/02/1961), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio da Silva Paiva e de Terezinha de Souza Paiva. A 
pretendente: ARINALVA SOUZA CUNHA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Uibaí, BA, no dia (02/12/1968), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Moisés Alves de Souza e de Elza Souza Cunha.

O pretendente: RODRIGO ANDRE DA SILVA SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
barbeiro, nascido em Guarulhos, SP, no dia (20/07/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Renato Jose de Souza e de Daria da Silva. A pretendente: 
LETICIA OLIVEIRA E SILVA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (15/04/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Gilberto Oliveira Silva e de Elisangela Pereira e Silva.

O pretendente: THIAGO TAMANDARE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/05/1992), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Edilson Lima e de Zildinalia Lino Tamandare. A pretendente: JOSIANE 
APARECIDA ALVES MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão tecnica de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (09/10/1986), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos Alves Moreira e de Araci Aparecida Alves Moreira.

O pretendente: PABLO QUEIROZ RODRIGUES LEME, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/11/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Venicius Lamartine Rodrigues Leme e de Margarete 
Queiroz Rodrigues Leme. A pretendente: ALINE DA CONCEIÇÃO MACEDO, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/03/1993), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Rodrigues Macedo e de Gercina 
Maria da Conceição.

O pretendente: DIEGO SOUSA FAUSTINO, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/12/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Antonio Faustino e de Alessandra Pinheiro Sousa Faus-
tino. A pretendente: STEPHANIE JOYCE ANDRADE DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/04/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cesário Jorge da Silva Neto e de 
Elisabete Verza de Andrade Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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O pretendente: MAURICIO DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/12/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Costa Oliveira e de Emy Liasch dos Santos. A 
pretendente: RENATA TAMBARA DE ASSIS, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 12/06/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Adelson de Assis e de Marlene Aparecida Tambara.

O pretendente: HENVER CARAM, estado civil solteiro, profi ssão médico, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 13/04/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Edegar Caram e de Vera Lucia Aparecida Caram. A pretendente: JULIA 
FRANCATO CHIARADIA, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida em Araras 
- SP, no dia 10/05/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José Chiaradia Filho e de Denise Magaly Francato Chiaradia.

O pretendente: GUILHERME JOSE PIMENTEL MACHADO, estado civil solteiro, pro-
fi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/05/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Hamilton Sergio Machado e de Maria Dolores 
Pimentel Machado. A pretendente: ODETTE APARECIDA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão advogada, nascida em Santo André - SP, no dia 14/02/1986, residente 
e domiciliada em Santo André - SP, fi lha de Edeucio Luiz dos Santos e de Tania Valquiria 
Guilhen dos Santos.

O pretendente: GABRIEL CUNHA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão tapeceiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 22/02/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Teodoro de Oliveira e de Marta Cunha de Melo de Oliveira. 
A pretendente: DANIELE SCALIONI, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nas-
cida em São Paulo - SP, no dia 05/06/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Daniel Scalioni Filho e de Silvana Ferreira de Andrade Scalioni.

O pretendente: RICARDO SANTOS CUNHA, estado civil divorciado, profi ssão enfermeiro, 
nascido em São Vicente - SP, no dia 21/01/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Francisco Candido da Cunha e de Geni Inacia Santos Cunha. A 
pretendente: CAMILA RODRIGUES KAISER, estado civil divorciada, profi ssão enfemeira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 06/07/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Fernando Kaiser e de Lenice Rodrigues da Silva.

O pretendente: GUILHERME VALDAMBRINI DAMASO, estado civil solteiro, profi ssão 
gestor fi nanceiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/01/1995, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Roberto Damaso e de Carla Gabriella 
Valdambrini Rocha Damaso. A pretendente: AMANDA SOMAVILA CALLIGURI, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/02/1996, resi-
dente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Waldir Calliguri e de Patricia 
Somavila Calliguri.

O pretendente: RODRIGO LAURIANO, estado civil divorciado, profi ssão gerente de 
vendas, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/09/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Lauriano e de Bernadete de Lourdes Lauriano. A 
pretendente: ANA PAULA PICOSSI DE ASSIS, estado civil divorciada, profi ssão gerentes 
de vendas, nascida em São Paulo - SP, no dia 13/03/1981, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Amaro de Assis e de Shirley Picossi de Assis..

O pretendente: JULIO CESAR BANTIM SOARES, estado civil solteiro, profi ssão ana-
lista de TI, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/01/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Almir Azevedo Soares e de Diana Bantim Moreira 
Azevedo Soares. A pretendente: ALINE AMANCIO SCHIMITZ, estado civil divorciada, 
profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/10/1987, residente e domi-
ciliada em Taboão da Serra - SP, fi lha de Heber José Schimitz e de Maria de Pompeia 
Amancio Schimitz.

O pretendente: EDSON FELIPE LIMA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
porteiro, nascido em Arara - PB, no dia 30/09/1994, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edvaldo Germano de Oliveira e de Maria das Graças 
Ferreira de Lima. A pretendente: JAILSA DE FÁTIMA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Solânea - PB, no dia 22/04/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Luiz dos Santos 
e de Josefa de Fátima dos Santos.

O pretendente: ANDRÉ MATHEUS AGNELLI, estado civil solteiro, profi ssão autô-
nomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/10/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Olavo Agnelli e de Herminia Matheus Agnelli. 
A pretendente: JULIANNA COUTO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão 
gerente, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/07/1992, residente e domiciliada 
nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Luciano Nascimento Junior e de Maria Goreth 
Machado Nascimento.

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:

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
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Entrou em vigor 

recentemente o decreto 

9.450/2018 que institutiu 

a Política Nacional 

de Trabalho (PNAT) 

no âmbito do Sistema 

Prisional

É muito louvável esta 
ação do poder público. 
Nunca é demais pro-

mover os princípios do PNAT 
que constam do artigo 2º do 
decreto e que dos quais cito 
dois: A dignidade humana e 
a ressocialização. Menciono a 
dignidade porque considero 
ser a mãe de todos os princí-
pios que devem reger nossos 
relacionamentos.

O decreto abre uma nova 
frente de trabalho para as 
empresas que atuam no setor 
de treceirização do trabalho. 
Mas não vai ser simples. Será 
necessário alto nível de pro-
fissionalização. Lembro de 
uma iniciativa de anos atrás 
da Rentalcenter que instalou 
uma oficina dentro de um 
presídio para consertar má-

quinas. Funcionou por 2 anos 
aproximadamente e teve que 
ser desativada por motivos que 
não vêm ao caso.

Recentemente li uma maté-
ria na revista The Economist 
(2 de julho de 2018) que fala 
sobre experiência nas justi-
ças de alguns países, onde 
menciona-se a Suécia onde 
existe um sistema efi caz em 
que os condenados podem 
continuar trabalhando. O sis-
tema é possível com o uso de 
sistemas informatizados. 

A ressocialização é melhora-
da como provam as estatísticas 
de que sem  o sistema mais 
de 50% dos que estiveram 
presos voltam à prisão e dos 
foram incluídos no sistema esta 
porcentagem cai para 17%. O 
trabalho é sem dúvida o melhor 
meio de ressocialização. O sis-
tema tem também vantagens 
fi nanceiras para a sociedade. 

Na Suécia, um preso custa 
SKR 3.000 por mês ao Estado 
e uma pessoa do novo sistema 
SKR 450.

(*) - É Empresário.

Ressocializar
Jan Wiegerinck (*)

Página 12 São Paulo, quarta-feira, 15 de agosto de 2018

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: GIOVANO DE OLIVEIRA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
máquina, nascido em São Paulo - SP, no dia (05/03/1987), residente e domiciliado em Suzano 
- SP, fi lho de Antonio Fernando Silva Lima e de Sandra Marcia de Oliveira Lima. A pretendente: 
MARIA GREICE DOS SANTOS ALVES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (24/08/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Etelvino Silveira Alves e de Maria Zilda dos Santos. Obs.: Bem como cópia recebida da 
Unidade de Serviço do município de Suzano, neste Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: RODRIGO FERNANDES DO NASCIMENTO TELLES, estado civil solteiro, 
profi ssão porteiro, nascido nesta Capital, Butantã - SP, no dia (27/05/1989), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marcos Roberto Telles e de Rosemeire do 
Nascimento Pinto. A pretendente: SINDY LIMA SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida em Feira de Santana - BA, no dia (30/05/1993), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Miguel Almeida Santos e de Maria de Fatima Lima Santos.

O pretendente: GUSTAVO DA SILVA SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
de loja, nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (25/06/2000), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Aurismar Maciel de Sousa e de Ana Paula 
da Silva Sousa. A pretendente: RANYELI DOS SANTOS ALVES, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar fi scal, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (22/06/1997), re-
sidente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Paulo Ferreira Alves e de Rita 
de Cassia Boaventura Ferreira. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço, 
nesta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: DANILO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gráfi co, 
nascido em Salvador - BA, no dia (14/08/1989), residente e domiciliado neste Subdistri-
to - SP, fi lho de Daniel Antonio da Silva e de Vera Lucia Araújo Ferreira. A pretendente: 
JOCILENE MOREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Ibucuí - BA, no dia (10/12/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Samuel José dos Santos e de Tânia Lessa Moreira.

O pretendente: EVERTON SILVA DE MATOS, estado civil solteiro, profi ssão cortador, 
nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (06/01/1995), residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Pereira de Matos e de Maria dos Anjos da Silva 
Matos. A pretendente: ISABELLY DE SOUSA DELFINO, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (18/09/1997), residente e do-
miciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gerson Delfi no e de Marli Ivo de Sousa Delfi no.

O pretendente: LUIZ GUSTAVO ALVARES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão au-
xiliar de logística, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (07/09/1988), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Carlos da Silva e de Eliane Alvares da Silva. 
A pretendente: YANKA ADRIANO FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (28/01/1999), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Jaelson Almeida Ferreira e de Rosana Aparecida dos Santos.

O pretendente: WELLINGTON BARBOSA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (17/02/1983), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de José Nunes da Silva e de Maria de Lourdes Barbosa da Silva. 
A pretendente: SUZI DOS SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão autôno-
ma, nascida nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia (18/03/1993), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Edivaldo Bispo de Oliveira e de Irene Maria dos Santos.

O pretendente: IVAN DOS REIS MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante ge-
ral, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (14/10/1977), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Waldomiro Carlos Martins e de Elza dos Reis Martins. A 
pretendente: ALICE JOSÉ LOZANO, estado civil solteira, profi ssão ajudante de cozi-
nha, nascida em Juína (Registrada no 2º Serviço) - MT, no dia (28/07/1981), residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Otavio Lozano e de Maria José dos Santos.

O pretendente: FLÁVIO GABRIEL MATTOS, estado civil solteiro, profi ssão promotor de 
vendas, nascido nesta Capital, Saúde - SP, no dia (03/10/1988), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Nelci Quintino Mattos e de Salete Luiza Gabriel. A pre-
tendente: CÁSSIA BARRETO SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (01/09/1989), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de José Carlos da Silva e de Tania Maria Barreto Silva.

O pretendente: MARCELO MOREIRA DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia (24/05/1973), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Fernando Moreira de Carvalho e de Celeste Francisca Moreira 
de Carvalho. A pretendente: ELIANA APARECIDA VICTORIA, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (25/05/1971), residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Victoria e de Isa do Nascimento Victoria.

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0004373- 22.2010.8.26.0100 - 76/10./O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LETÍCIA FRAGA 
BENITEZ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Raul de Carvalho, Dulce Vaz de Carvalho, Azor de 
Toledo Barros, LyGia Souza e Silva de Toledo Barros, Sonia Regina Petrarco, Juliana Gomes de 
Carvalho, Jose Reinaldo Pisani, Priscila Cardoso Rocha, Rafael Leite Rocha, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Sueli da 
Silva Milanésio e Ciro Milanésio ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de 
domínio do imóvel localizado na Rua, Nem de Barros, 115. Tremembé, São Paulo - SP, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação 
dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Empresas & Negócios

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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: RENATO TELES TENORIO DE SIQUEIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido em Presidente Prudente - SP, no dia 
02/09/1984, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Gabriel Tenorio 
de Siqueira e de Ana Maria de Padua Teles Siqueira. A pretendente: RENATA CUNHA 
HADDAD, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão administradora de 
empresas, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/09/1984, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Sergio Abud Haddad e de Clarete Maria Cunha Haddad. Obs.: 
Cópia do Edital de Proclamas enviado ao Cartório de residência da pretendente.
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

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0017915-39.2012.8.26.0100 (USUC 447). O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO 
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Aroldo Stampi, Gabriela 
Nicolini Stampi, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Francesca Rampin D’ Antoni e Vincenzo 
D’ Antoni, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre a unidade autônoma 
consistente no apartamento 105, localizado no 1º andar do Edifício Iporanga, situado na Avenida Ipiranga, 
nº 84 Centro - São Paulo SP, possui 38,12 m² de área exclusiva, 10,90 m² de área comum, sendo a sua 
participação ideal no terreno de 0,87462%, contribuinte nº 006.003.0020-1, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0032702-39.2013.8.26.0100 (USUC 550). O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO 
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Herdeiros de Jorge 
Cury, a saber: Ricardo Jorge Cury, Simone Lacerda de Athayde Cury, Virna Lúcia Cury , réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados 
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Espolio de Izaias Vieira Neto, por sua inventariante Maria 
Dias de Freitas Vieira; Maria Cristina Dias Valencio, Marcelo Dias Vieira, Ricardo Dias Vieira, 
Washington Dias Vieira, Sidnei Oliveira Valencio, Aline Dalfior Dias e Maria Adriana de Oliveira 
Vieira, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado 
na Avenida Nordestina, nº 6496 - Jardim São Geraldo Distrito de Guaianazes - São Paulo - SP, com 
área de 307,70 m², contribuinte nº 138.295.0008-3, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 1ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012070-23.2014. 

8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CONSÓRCIO 
TRÓLEBUS ARICANDUVA LTDA, CNPJ 05.065.744/0001-08, Nestor de Barros, 289, Vila Santo 
Estevao, CEP 03325-050, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
por parte de VRG - Linhas Aéreas S/A (VARIG), alegando em síntese: A VARIG ajuizou-lhes uma 
ação de Procedimento Comum, objetivando a condenação da requerida ao pagamento de R$ 
21.445,12, referente á dívida trabalhista proveniente do processo 01330.2006.089.02.00.0, que 
tramitou perante a 89ª Vara do Trabalho de São Paulo. Encontrando-se os requeridos em lugar 
ignorado, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta. 
Não sendo contestada a ação, serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. E Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 29 de junho de 2018 

11ª Vara da Família e Sucessões da Capital. Processo nº 1012435-24.2016. Decido. O pedido de 
interdição é procedente. A prova pericial aponta que a interditanda padece de “demência não 
especificada”, doença que a incapacita para os atos da vida civil. Entretanto, diante do disposto na Lei 
n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), reputo ser a interdição parcial  a medida 
adequada ao caso em tela, inclusive nos termos do art. 4º, inciso III, do Código Civil, impondo-se a 
nomeação de Curador para proteger sua pessoa e reger os seus bens, em consonância com o 
disposto no art. 1767, I, do mesmo diploma legal. E o autor apresenta-se como a pessoa mais 
indicada a exercer tal função, posto que, há relevante período, vem dispensando os devidos cuidados 
à relativamente incapaz. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para decretar a interdição 
parcial de Rosa Maria Del Monte Brandão, brasileira, viúva, portadora do RG nº 3.828.175-2 
SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 758.310.908-68, natural de São Paulo/SP, filha de José Del Monte 
e Perola França Del Monte, declarando-a, em virtude de padecer de demência não especificada, na 
forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil, incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil 
relativos aos direitos de natureza patrimonial e negocial, quais sejam, emprestar, transigir, dar 
quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada e praticar, em geral, os atos que não sejam 
de mera administração (artigo 85 da lei n. 13.146/2015 c/c artigo 1782 do Código Civil). Com 
fundamento no artigo 1.775, § 1º, do Código Civil, nomeio ANDRÉ DEL MONTE BRANDÃO, 
brasileiro, solteiro, portador do RG nº 27.739.041 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 221.433.958-25, 
para exercer a função de Curador. Em atenção ao disposto no art. 84, § 4º, da lei n. 13.146/2015, 
determino a prestação de contas pelo Curador, de forma anual, em autos apartados (art. 553, do 
CPC). Esta sentença produz efeitos desde logo (art. 1012, § 1º, inciso VI, do CPC).  As custas e 
despesas processuais deverão ser suportadas pelo autor. Transitada em julgado, inscreva-se a 
presente no Registro Civil, bem como publique-se no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 
10 (dez) dias, constando do edital os nomes da interdita e do Curador, a causa da interdição e os 
limites da curatela. Esta sentença servirá como edital, publicando-se seu dispositivo pelo órgão oficial. 
Esta sentença servirá como termo de compromisso e certidão de curatela, independentemente de 
assinatura da pessoa nomeada como Curador. P.R.I. Ciência ao Ministério Público. 

2ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008502-09.2017. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Cláudio Pereira França, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MAKORT-FER COMERCIO 
DE FERRO E AÇO EIRELI - EPP, CNPJ. 05.552.480/0001-17, na pessoa de seu representante legal, que 
lhe foi proposta uma ação de EXECUÇÃO por parte de AXIS S.A., para o recebimento de R$7.252,29 
(Jan/2017), oriundos das duplicatas nºs. 241754984B, 241756472B, 241761697B e 241769884A, 
vencidas e não pagas. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, 
para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o crédito da 
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, 
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas,acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% ao mês. prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob 
pena de penhora e avaliação, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia 
(art. 257, IV, 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 02 de agosto de 2018. 

4ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0006633-85.2018.8.26.0005. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel 
Paulista, Estado de São Paulo, Dr. PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a LILIAN OLIVEIRA DA CUNHA, CPF 316.215.668-89, que por este Juízo, tramita de uma ação 
de Cumprimento de Sentença, movida por AMC Serviços Educacionais Ltda. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, pague a quantia de 19.561,31, 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, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de junho de 2018. 

45ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1053771-42.2015. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 45ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Guilherme Ferreira da Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GIZEILDA APARECIDA DA 
SILVA, RG 10.934.716, CPF 058.654.606-50, que lhe foi proposta, também contra o Espólio de Carminia 
Ribeiro Silva e outros, uma ação de Procedimento Sumário por parte de Kelly Martinêz Maximiano e 
outro, alegando em síntese: seja a mesma julgada procedente com a condenação dos requeridos ao 
pagamento de R$ 183.371,02 oriundos dos honorários advocatícios referente execução do precatório do 
processo 280/2013 do setor de Execução da Fazenda Pública, processo original 0124635-50.2007. 
8.26.0053, conforme firmado entre as partes em 16/07/2007, bem como, a condenação dos requeridos ao 
pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Encontrando-se 
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS 

Os dados são da pesquisa 
“Human Rights in 2018 
– Global Advisor” da 

Ipsos, realizada em 28 países, 
incluindo o Brasil, com 23,2 
mil entrevistados, entre os 
dias 25 de maio e 8 de junho. 
A margem de erro para o Brasil 
é de 3,1 pontos percentuais. O 
Brasil também possui um dos 
maiores percentuais (74%) 
entre os que concordam com 
a frase “Algumas pessoas tiram 
vantagens indevidas sobre di-
reitos humanos”. Nesse tema, 
o percentual de entrevistados 
que concordaram com a frase no 
país só fi ca atrás de Colômbia, 
África do Sul, Peru, México, 
todos com 78%, e Sérvia, com 
76%. A média global é de 64%.

“O ceticismo do brasileiro 
quanto aos direitos humanos 
não vem da percepção da 
falta da necessidade desses 
direitos, mas seu emprego per-
cebido. Em outras palavras, 
a pesquisa indica que uma 
parte signifi cativa dos brasi-
leiros acredita que os direitos 
humanos atendem apenas a 
uma parcela da população, 
não contribuindo ao equilíbrio 
entre justiça e dignidade hu-
mana esperada na aplicação 
tais direitos”, ressalta Rupak 
Patitunda, gerente de opinião 
pública na Ipsos.

No resultado global, sete em 
cada dez pessoas (72%) con-
cordam com a frase “Os direitos 

Brasileiros acreditam
que direitos humanos benefi ciam 

pessoas que não merecem
Seis em cada dez brasileiros entrevistados (60%) da amostra concordam com a frase que “os direitos humanos apenas 
benefi ciam pessoas que não os merecem como criminosos e terroristas”. O percentual de concordância no Brasil está 
muito acima do resultado global: 37%. Por outro lado, 49% dos norte-americanos da amostra discordam da afi rmação

de atores corrompidos na esfera 
pública, cria condições para que 
os direitos humanos não sejam 
respeitados”, afi rma Patitunda.

A pesquisa também avaliou 
quais grupos mais precisam 
ter seus direitos humanos pro-
tegidos e as crianças lideram 
o ranking global (56%). Em 
seguida estão: pessoas com de-
fi ciência (48%), idosos (44%), 
mulheres (38%) e pessoas de 
baixa renda (30%). As crianças 
também são o grupo mais lem-
brado no Brasil (56%). Com-
pletam a lista: idosos (55%), 
pessoas com defi ciência (46%), 
mulheres (39%) e pessoas de 
baixa renda (38%).  

Globalmente, a liberdade 
de expressão (32%), direito à 
vida (31%), direito à liberdade 
(27%), direito à igualdade de 
tratamento perante a lei (26%) 
e direito de não ser discrimina-
do (26%) estão entre os direitos 
apontados como os mais impor-
tantes a serem protegidos como 
direitos humanos.

No Brasil, a amostra valoriza 
direitos diferentes: direito à 
segurança (38%), direito à vida 
(36%), direito das crianças à 
educação gratuita (32%), di-
reito à liberdade da escravidão 
ou do trabalho forçado (29%) e 
direito de não ser discriminado 
(28%).

Fonte e mais informações, 
acesse: (https://youtu.be/
AWD_nwkXrpM). 

humanos são importantes para 
criar uma sociedade mais jus-
ta”. A Colômbia é a nação com 
o percentual de concordância 
mais alto nesse tema, com 
91%. O Brasil aparece abaixo 
da média mundial, com 60%. 
Sete em cada dez brasileiros 
(69%) da amostra concor-
dam sobre a importância de 
existir uma lei que proteja 
os direitos humanos. Apesar 
de representar a maioria da 
amostra local, o Brasil ainda 
está abaixo da média mundial 
(78%) e de outros países, como 
Sérvia (90%), Hungria (88%) 
e Colômbia (88%).

Somente três em cada dez 
dos entrevistados brasileiros 
(34%) concordam com a frase 
“Todos no Brasil desfrutam 
dos mesmos direitos humanos 

básicos”. O percentual é menor 
do que o global (43%) e ainda 
bem abaixo do que Alemanha 
e China, ambos com 63%. “O 
tema dos direitos humanos 
tem sido central no país com o 
debate em torno do assassinato 
da vereadora Marielle Franco. O 
tema ganha relevância conside-
rando também que tais direitos 
se deterioram sob o contexto 
de crise. 

O próprio tema da corrupção, 
que tem dominado a agenda 
pública, possui uma relação 
com direitos humanos na me-
dida que ambos lidam com os 
direitos básicos da população e 
de como o Estado está atuando 
para defender tais direitos. A 
ação de grupos econômicos 
ilícitos que se benefi ciam com 
o abuso de poder aliado à ação 

D
iv

ul
ga

çã
o

Educação fi nanceira: Brasil ocupa a 
27ª colocação entre 30 países

O tema “investimentos” 
é amedrontador para aque-
les que não conhecem, ou 
têm pouca noção sobre 
finanças pessoais, afinal, 
o Brasil é um dos países 
com a educação financeira 
extremamente precária ou 
inexistente. 

Em sua última pesquisa 
divulgada em 2016, a OCDE 
constatou que o país está 
na 27ª colocação, entre 30 
países. Foram levados em 
conta apenas três pilares 
no meio da educação fi-
nanceira: conhecimento, 
comportamento e atitude. 
Sem exceção, o Brasil se 
destacou como péssimo em 
todos, ficando à frente apenas da Cro-
ácia, Bielorrússia e Polônia. A França 
lidera o ranking como a mais educada 
financeiramente. 

“Hoje o conhecimento sobre qualquer 
tema está disponível na internet e de 
forma gratuita, para todos. Não importa 
a sua classe social ou econômica. Basta 
ir atrás. Porém, os pais precisam ser 
exemplo, e não é bem isso o que acon-
tece. Alguém que vive endividado e com 
o nome sujo não irá inspirar seus fi lhos. 

mática não é ensinada de 
uma forma atrativa para os 
alunos. As matérias focadas 
em exatas geralmente são 
as menos atrativas. O aluno 
passa 10 anos estudando 
algo sem antes saber o por-
quê aquilo será fundamental 
para a sua vida. Isso resulta 
em não ensinar o aluno a 
pensar, mas sim, decorar 
para passar de ano”.

Outro ponto crucial le-
vantado pela especialista, 
diz respeito ao contato que 
o brasileiro possui com o 
sistema fi nanceiro. “Na maio-
ria das vezes o investidor 
conhece apenas o banco e o 
seu gerente e ambos ofere-

cem quase sempre péssimos produtos. 
Um dos fatores que explica isso é que, 
a geração com mais de 50 anos viveu a 
hiperinfl ação, o confi sco da poupança, 
sucessivos planos econômicos e a quebra 
de diversas instituições fi nanceiras. Isso 
faz com que emocionalmente, para estas 
pessoas, seja seguro investir apenas em 
imóveis e grandes bancos de varejo”, 
ressalta.

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

É preciso fazer a lição de casa básica e 
parar de gastar mais do que se ganha e 
o primeiro dinheiro que entra no mês é 
o que será guardado para se investir”, 
explica Daniela Casabona, Assessora 
Financeira da FB Wealth.

Portanto, não se pode esperar muito 
de uma população em que mais da me-
tade do país está com o nome sujo. Para 
Daniela, “o brasileiro acha muito chato 
falar de investimentos e números. Isso 
é uma herança da escola, pois a mate-
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