
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Quarta-feira,
22 de agosto de 2018

Ano XVI – Nº 3.694

BOLSAS
O Ibovespa: -1,5% Pontos: 
75.180,40 Máxima de +0,02% 
: 76.340 pontos Mínima de 
-1,85% : 74.915 pontos Volu-
me: 11,07 bilhões Variação em 
2018: -1,6% Variação no mês: 
-5,1% Dow Jones: +0,25% Pon-
tos: 25.822,29 Nasdaq: +0,49% 
Pontos: 7.859,17 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 4,0404 Venda: R$ 4,0414 
Variação: +2,13% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 4,11 Venda: R$ 4,21 
Variação: +1,77% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,9867 Venda: R$ 
3,9873 Variação: +1,12% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,9930 
Venda: R$ 4,1770 Variação: 
+1,7% - Dólar Futuro (setembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,43% 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$ 1.195,50 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,44% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 153,000 
Variação: +1,53%.

Cotação: R$ 4,0450 Variação: 
+1,8% - Euro (às 17h31) Compra: 
US$ 1,1572  Venda: US$ 1,1573  
Variação: +0,72% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,6750 Venda: R$ 
4,6770 Variação: +2,97% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,5930 Ven-
da: R$ 4,8470 Variação: +2,69%.

Futuro: -1,79% Pontos: 75.630 
Máxima (pontos): 77.290 Míni-
ma (pontos): 75.440. Global 40 
Cotação: 767,849 centavos de 
dólar Variação: -1,47%.

“Tudo, aliás, é a 
ponta de um mistério, 
inclusive os fatos. Ou a 
ausência deles. 
Duvida? Quando nada 
acontece há um milagre 
que não estamos 
vendo”.
Guimarães Rosa (1908/1967)
Escritor brasileiro

de. O reparo vai reparar uma 
sangria na adutora da Represa 
do Fubaleiro, que transporta 
280 litros de água por segundo. 
O vazamento contribui para 
baixar o nível da represa (José 
Maria Tomazela /AE).

O risco de enfrentar uma 
estiagem mais longa 
este ano, leva municí-

pios do interior de São Paulo a 
fazer uma espécie de poupança 
de água. O objetivo é fazer com 
que o volume retirado dos 
reservatórios para abastecer a 
população seja menor do que 
a água que entra. “Estamos na 
base da calculadora para que o 
nível das represas fi que no azul. 
Não sabemos quando as chuvas 
voltam e precisamos dessa 
poupança”, disse o superin-
tendente do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Rio das 
Pedras, Daniel Gonçalves.

As últimas chuvas melhora-
ram o nível dos reservatórios, 
mas a cidade continua com 
o racionamento, iniciado em 

 À espera de mais chuvas, 
cidades do interior fazem 
poupança de água

30 de julho. A água some das 
torneiras das 9h às 16h. A 
medida, segundo Gonçalves, 
está garantindo uma reserva 
maior de água para a estiagem. 
“Até o fi nal de outubro, quando 
deve voltar a chover, não vai 
faltar água para as atividades 
essenciais”, disse. A prefeitura 
realiza obras para aumentar a 
capacidade das represas do 
Bom Jesus e do São José Viegas.

Em Santa Cruz das Palmei-
ras, as represas que abastecem 
a cidade estão com 80% da 
capacidade, mas, assim mesmo 
a prefeitura decidiu ampliar 
em uma hora o período de 
racionamento. Desde segunda-
-feira (20), o fornecimento é 
suspenso às 7h e retomado 
somente às 16h. Conforme o 

chefe do setor de saneamento, 
Paulo Sérgio Lopes, a medida 
foi tomada para poupar água, 
já que a previsão é de estiagem 
nos próximos meses. Quem for 
fl agrado pela fi scalização dos 
guardas municipais desperdi-
çando água pode ser multado 
em R$ 1.075. Somente aos 
sábados é permitido lavar a 
casa. A população convive com 
racionamentos desde 2014. 

Em Caconde, a captação 
na Serra do Cigano está fun-
cionando com menos de 50% 
da capacidade. Estão sendo 
retirados seis litros por segun-
do, ante os 15 litros que eram 
tirados, para “dar um fôlego” 
para o manancial, castigado 
pela estiagem. A cidade é 
abastecida também pelo Cór-

Represa do Itaim, que abastece região central de Itu, estava com 25% da capacidade

no fi m do mês passado; e a população já estoca água.

rego São Miguel, mas o risco 
de racionamento persiste. A 
prefeitura decretou situação de 
emergência e tenta transferir o 
saneamento para uma empresa 
privada, capaz de investir na 
ampliação do sistema.

Em Itu, 31 bairros da região 
central ficam sem água hoje 
(22). A Companhia Ituana de 
Saneamento informou que o 
abastecimento foi interrompido 
para reparo de um vazamento de-
tectado no bairro Rancho Gran-

O presidente Michel Temer 
disse ontem (21) que a indús-
tria siderúrgica se recuperou, 
de forma sustentável, da crise 
enfrentada em 2016, em discur-
so a empresários do setor du-
rante o Congresso Aço Brasil, 
na capital paulista. “Sabíamos 
que a siderurgia brasileira vivia 
momento crítico, preocupante. 
Reconheço que, o ano passado, 
ou 2016, mais apropriadamen-
te, foi um dos mais difíceis 
para a nossa indústria. Juntos, 
revertemos esse quadro a partir 
de agosto de 2017, quando a 
produção do aço já apresentava 
crescimento em relação ao ano 
anterior”, disse.

De acordo com o Instituto 
Aço Brasil, a produção de 
julho apresentou alta de 6,7% 
em relação ao mesmo mês do 
ano passado. No mês passado, 
as vendas tiveram alta de 13% 
sobre julho de 2017. “Alguns 
diziam que a recuperação não 

Presidente Michel Temer 

durante o Congresso

Aço Brasil 2018.

Voto em trânsito 
Os eleitores que estarão fora do 

seu domicílio eleitoral no período 
das eleições, têm até amanhã (23) 
quinta-feira para pedir a autoriza-
ção à Justiça Eleitoral se pretendem 
votar em outras cidades. O voto em 
trânsito apenas pode ser usada em 
capitais e municípios com mais de 
100 mil eleitores. E se a pessoa 
estiver fora do estado onde tem do-
micílio eleitoral, o voto em trânsito 
vale apenas para a escolha do can-
didato a presidente da República. 

Ministro da Fazenda,

Eduardo Guardia.

O Irã apresentou ontem (21) 
um avião militar que, segundo as 
autoridades do pais, teria sido 
produzido com tecnologia pró-
pria. De acordo com a agência 
de notícias iraniana “Tasmin”, o 
avião recebeu o nome de “Kow-
sar” e será produzido em duas 
versões, com um e dois lugares. 
O jato tem radares polivalentes 
que serão usados para realizar 
operações de combate e de 
controle do espaço aéreo.

A aeronave realizou um voo 

Hasan Rohani chegou a se sentar na cabine do piloto

antes da exibição.
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ANSA

O ministro da Fazenda, 
Eduardo Guardia, disse serem 
infundadas as críticas ao limite 
do teto de gastos. Ele admitiu, 
no entanto, que o cumprimento 
da emenda constitucional 95 de 
2016, que limita por 20 anos os 
gastos públicos, apenas será 
possível, nos próximos anos, 
com a aprovação da Reforma da 
Previdência. “O ajuste do teto é 
para que, em dez anos, a gente 
saia de 20% do PIB [desembol-
sados nos gastos públicos] e 
volte para 15%, que era o que 
a gente tinha antes”, disse em 
evento promovido pelo Jornal 
Valor Econômico. 

“Desde o início, nós fomos 
claros que o cumprimento do 
teto de gastos exige a reforma 
da previdência. Ela é absolu-
tamente necessária, nós gas-
tamos 13%, 14% do PIB com 
previdência, isso é o que gasta 
Japão, Alemanha, França, que 
são países que a população já 
envelheceu. A nossa ainda não 
envelheceu e vai envelhecer”, 
acrescentou. O ministro da 
Fazenda ressaltou que, além 
da reforma da previdência, o 
país precisará se empenhar em 
reestruturar todos os gastos do 

Rio - O candidato do PSDB 
à Presidência da República nas 
eleições 2018, Geraldo Alck-
min, disse ontem (21), que a 
intervenção federal na seguran-
ça do Rio de Janeiro não pode 
ser encerrada abruptamente, 
ainda que uma prorrogação do 
decreto não pode ser por tempo 
indeterminado. Ele defendeu 
uma “transição” após o novo 
governo do Estado tomar posse 
no ano que vem e disse que uma 
prorrogação da intervenção 
teria de ser estudada. 

Alckmin citou as vítimas da 
violência no Rio e os números 
da criminalidade de São Paulo, 
que conseguiu baixar, e de-
fendeu o uso de inteligência e 
tecnologia para deter o tráfi co 
de drogas e armas, além da cria-
ção de uma Guarda Nacional 
permanente. “Vamos liderar o 
combate ao crime organizado. 
A intervenção não pode ser 
indefi nida. Precisamos de solu-
ções permanentes. O governo 
federal deve ser parceiro do 
Rio, estar presente. É claro que 
se continuar até o dia 31 de de-
zembro, não pode chegar no dia 
1º de janeiro e dizer ‘acabou’. 
Tem que ter uma transição”.

O candidato do PSDB à 

Presidência, Geraldo Alckmin.

Tropas só agirão com 
‘retaguarda jurídica’

Rio - O candidato do PSL à 
Presidência da República nas 
eleições 2018, Jair Bolsonaro, 
disse ontem (21), que, se eleito, 
as tropas militares só agirão na 
segurança pública “se tiverem 
retaguarda jurídica”. A decla-
ração foi dada no cemitério 
de Engenheiro Pedreira, em 
Japeri, na Baixada Fluminense.

Ele chegou ao fi nal do en-
terro do cabo Fabiano Oliveira 
dos Santos, de 36 anos, morto 
durante uma operação da in-
tervenção federal, na segunda-
-feira, 20, no Complexo do Ale-
mão. “Eu não sou presidente da 
República. Se for, a tropa só age 
se tiver uma retaguarda jurídi-
ca”, afi rmou para a imprensa, 
ao sair do cemitério. 

O candidato não quis se 
prolongar mais em declarações 
sobre a morte do cabo e acres-
centou apenas que era “um 
momento de consternação”. 
Bolsonaro também se recusou 
a tirar fotos no local com simpa-
tizantes que costumam abordá-
-lo em agendas públicas (AE).
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Por 3 votos a 2,  a Segunda 
Turma do STF decidiu ontem 
(21) manter a decisão tomada 
em junho que suspendeu a 
execução da condenação do 
ex-ministro José Dirceu a 30 
anos de prisão na Operação 
Lava Jato. A decisão foi toma-
da a partir de um recurso da 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) contra o habeas 
corpus protocolado pela defesa 
de Dirceu. 

Reafi rmaram voto pela sol-
tura o relator, Dias Toffoli, e 
os ministros Gilmar Mendes e 
Ricardo Lewandowski. Com a 
decsião, Dirceu permanecerá 
em liberdade até que o STJ 
analise o recurso adequado 
para reavaliar a pena. 

O ministro Edson Fachin 
finalizou seu voto sobre a 
questão. Segundo o ministro, 
o habeas corpus não poderia 
ter sido concedido por razões 
processuais. Celso de Mello, 
que não havia votado na sessão 
de junho, também votou para 
determinar o retorno de Dirceu 
à prisão 

Ex-ministro José Dirceu.
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Para o presidente Temer, recuperação 
da indústria do aço é sustentável

importado, mas avaliou que o 
Brasil se saiu bem nas negocia-
ções com os norte-americanos. 
O Brasil não foi taxado com 
novas tarifas, mas submetido a 
cotas baseadas na média de vo-
lume exportado em três anos.

“Quando os Estados Unidos 
sobretaxaram o aço, tivemos 
muitas reuniões, que o Itamara-
ty providenciou. Conseguimos 
reduzir o gesto inicial do presi-
dente dos Estados Unidos que 
onerava enormemente a nossa 
indústria. Hoje, estamos em um 
passo razoável em relação a es-
sas exportações. Encontramos 
soluções para as difi culdades 
do setor siderúrgico”, disse 
o presidente. O ministro de 
Indústria e Comércio, Marcos 
Jorge, avaliou que o Brasil 
sofreu o menor prejuízo entre 
os países exportadores de aço, 
obtendo benefícios melhores, 
inclusive, que o México que 
integra o Nafta (ABr).

seria sustentável. Hoje, um ano 
depois, temos a segurança de 
afi rmar que ela é sólida e veio 
para fi car”, afi rmou Temer.

No acumulado de janeiro a 
junho deste ano, a produção 
do aço cresceu 3,4% na com-
paração com o mesmo período 
em 2017. O presidente criticou 
o protecionismo dos Estados 
Unidos ao sobretaxar o aço 

Turma do STF mantém 
liberdade de José Dirceu

José Dirceu foi preso em maio 
após ter a condenação confi r-
mada pela segunda instância 
da Justiça Federal, com base 
no entendimento do STF, que 
autorizou a execução provi-
sória da pena, após o fi m dos 
recursos na segunda instância. 
Na mesma sessão, o colegiado 
também manteve a decisão 
que suspendeu a condenação 
e determinou a soltura do ex-
-tesoureiro do PP, João Claudio 
Genu, também condenado na 
Lava Jato (ABr).

Irã apresenta caça produzido 
com tecnologia nacional

de demonstração durante um 
desfi le militar que contou com a 
presença do presidente do país, 
Hasan Rohani, que chegou a se 
sentar na cabine do piloto antes 
da exibição. Rohani afi rmou a 
necessidade de continuar refor-
çando o poderio militar do país, 
fazendo referência às ameaças 
dos Estados Unidos. “Por que 
os norte-americanos não nos 
atacam? Porque conhecem nossa 
força e o preço que deveriam pa-
gar”, disse o presidente (ANSA). 

Guardia: críticas a teto de 
gastos ‘são infundadas’

governo federal, incluindo as 
despesas obrigatórias.   

“Além da reforma da previ-
dência, outras reformas serão 
necessárias, não tenhamos 
ilusão”, disse. “A gente vai ter 
que rever toda a estrutura de 
despesa do governo federal. 
Nós já começamos a cortar 
despesas com subsídios, nós va-
mos ter de olhar despesa obri-
gatória, existe espaço para ter 
uma melhor gestão da despesa 
obrigatória, tem programas que 
teremos de rever ao longo do 
tempo, tem uma agenda fi scal 
longa”, enumerou (ABr).

Alckmin: transição para 
fi m de intervenção no Rio

Ele participou de encontro no 
Rio com candidatos a deputado 
pelo PSDB e partidos coligados 
no Rio, DEM, PP, PTB, Solida-
riedade e PPS, e cabos eleito-
rais, evento realizado no espaço 
de convenções Riocentro. Em 
seu discurso a apoiadores, 
Alckmin quase cometeu uma 
nova gafe, dizendo “Baixada 
San...(santista)” em vez de 
“Baixada Fluminense” ao sau-
dar os cabos eleitorais do Rio. 
Ele já havia trocado os nomes 
de sua vice, Ana Amélia (PP), 
e o da vice do candidato Ciro 
Gomes (PDT), Kátia Abreu 
(PT), e das apresentadoras 
Angélica e Eliana (AE).
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Contribuir para
o bem geral

É por meio do dedicado 

estudo feito pelos 

seres humanos sobre o 

funcionamento de suas 

leis lógicas e coerentes 

para construir de forma 

benéfi ca que a natureza 

revela seus segredos

Mas os homens querem 
dominar em vez de se 
adaptar e, com sua 

cobiça de poder, se opõem a 
tudo, deixando de contribuir 
para o bem geral, acabando 
por construir armas e bombas 
destrutivas e colocando o mun-
do em desarranjo. Mesmo em 
tempo difícil, sindicatos fogem 
da conciliação. Como ocupar 
tanta mão de obra ociosa de 
forma nobre e benéfi ca?  São 
complicações resultantes do 
desarranjo comercial cambial 
global e da avidez internacional 
por dólares. 

A fl exibilização, diante dos 
interesses próprios, tem sido 
a norma dos governantes do 
Brasil que perderam o rumo 
para se manterem no poder 
e, para isso, descuidaram do 
interesse geral. Passamos a 
depender das commodities, 
ampliando o volume de itens 
importados. Precisamos de 
mais produção e trabalho. 
É verdade que a população 
mundial cresce continuamen-
te. Aumentam as bocas que 
precisam de alimentos para 
seu desenvolvimento e conser-
vação. Isso é um trunfo para o 
Brasil, mas requer seriedade 
na produção e vigilância nos 
acordos comerciais.

Se a alimentação não for 
adequada, a espécie humana 
perderá potencial. Perdem-
-se nutrientes pela invasão da 
química e biotecnologia. Os 
transgênicos ainda são uma 
incógnita. Há ainda outro fator 
que complica: o estresse da 
vida moderna urbana que pro-
voca ansiedade e inquietação, 
afetando em primeira linha 
o funcionamento natural da 
digestão que se vê atropelada 
pelo emocional.

O Brasil descuidou da balan-
ça comercial, mesmo sabendo 
que isso gerava défi cits. Os 
EUA também têm défi cit co-
mercial e volumosa dívida, mas 
mesmo com tudo expresso em 
dólares, agora se percebe o 
tamanho colossal da dívida e 
por isso jogam pesado para não 
perder o poder dessa moeda. 
Mais do que preocupação com 
a balança comercial, a China 
tem um programa de acumular 
dólares para ter segurança 
fi nanceira. 

Que lições os governantes 
poderiam receber na compara-
ção da política cambial adotada 

no Brasil desde o Plano Real 
e as do Chile, Índia, Japão 
e China? A volatilidade do 
câmbio, decorrente de vários 
fatores especulativos de mer-
cado ou de governos visando 
exportar mais e importar me-
nos, revela que países fracos 
estão permanentemente no 
labirinto cambial e caindo na 
armadilha do défi cit nas contas 
externas. Algo que se tivesse 
sido equacionado no passado 
com seriedade, hoje o mundo 
estaria em condições menos 
pressionadas, com menos 
miséria.

As crises trazem suas opor-
tunidades, mas será que serão 
aproveitadas para corrigir a 
situação de caos espiritual 
e mental que o mundo vive, 
geradora dos desequilíbrios 
econômicos, ambientais e 
sociais? O Brasil se tornou 
um país violento, com pés-
simo nível educacional e de 
qualidade de vida. Os jovens 
são dotados de inteligência 
e surfam nas inovações, mas 
para evoluir precisam ouvir o 
eu interior, que é espiritual e 
não mecânico.

O ciclo de produção indus-
trial foi profundamente modifi -
cado a partir do fi nal do século 
20, evidenciando o desarranjo 
geral. Em muitos países, a ati-
vidade de produção industrial 
foi posta de lado e não há o 
que fazer com os entulhos re-
cicláveis se a China abrir mão 
deles. É mais um aspecto não 
examinado atentamente na 
globalização, pois são muitos 
os desequilíbrios gerados. 

As montanhas de plástico 
pelo mundo atestam a forma 
artificial de viver, afastada 
das leis que regem o universo. 
O risco é que solos, mares e 
fauna marinha arquem com as 
consequências. Mas no fi nal, 
as perdas recairão sobre toda 
a humanidade que habita o 
planeta Terra.

As relações econômicas se 
têm caracterizado pelo ganha-
-perde. Raramente instalou-se 
o ganha-ganha de ambos os 
lados envolvidos nas transa-
ções entre os povos. Europa, 
EUA e China têm de buscar o 
bem geral. A fl utuação cíclica 
do poder gera inquietações 
no mundo. 

No que isso vai resultar se 
faltar vontade sincera de resol-
ver os problemas que afl igem 
a humanidade, e que foram 
criados por ela mesma? 

 
(*) - Graduado pela FEA/USP, é autor 
dos livros: Nola – o manuscrito que 

abalou o mundo; 2012...e depois?; 
Desenvolvimento Humano; O Homem 

Sábio e os Jovens; O segredo de 
Darwin - Uma aventura em busca 

da origem da vida, entre outros. 
(bicdutra@library.com.br);

Twitter: @bidutra7

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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Uma equipe técnica inter-
ministerial do governo federal 
visitou ontem (21) o município 
de Pacaraima (RR), cidade que 
abriga milhares de imigrantes 
venezuelanos. O grupo chegou  
à noite a Boa Vista e se reuniu 
com representantes do gover-
no estadual, organizações da 
sociedade civil e de agências 
da ONU. Por volta das 9h de 
ontem (21), o grupo embarcou 
para Pacaraima, onde também 
se reuniu com autoridades 
locais e agentes sociais para 
avaliar a situação e colher in-
formações sobre os imigrantes 
venezuelanos.

Integram a equipe técnica 
interministerial os ministérios 
da Defesa; Casa Civil, Gabi-
nete Segurança Institucional, 
Justiça, Segurança Pública, 
Desenvolvimento Social, Di-
reitos Humanos, Relações. 
Exteriores, Educação, Saúde e 
Ciência e Tecnologia. O resul-
tado da missão será analisado 
em Brasília.

Moradores de Pacaraima se revoltaram contra presença

de imigrantes da Venezuela, depois que

um comerciante local foi assaltado.

A Coreia do Norte não 
abandonou seu programa 
nuclear, diz relatório da 
Agência Internacional de 
Energia Atômica (Aiea), no 
qual a organização adverte 
que as atividades atômicas 
do país asiático continuam 
gerando ‘grave preocupação’. 
“A continuidade e o posterior 
desenvolvimento do programa 
nuclear da RPDC [República 
Popular Democrática da Co-
reia, nome ofi cial da Coreia 
do Norte] e as declarações a 
respeito do país são motivo de 
grande preocupação”, disse 
a Aiea.

A organização afi rma, por-
tanto, que não há indícios de 
que a Coreia do Norte tenha 
interrompido as atividades 
nucleares desde que o pre-
sidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, e o líder 
norte-coreano, Kim Jon-un, 
anunciaram em junho dispo-
sição para conseguir a des-
nuclearização da região. No 
documento, a Aiea enumera 
as resoluções de condenação 
que o Conselho de Segurança 
emitiu após os sucessivos 

Não há indícios de que a Coreia do Norte tenha interrompido 

as atividades nucleares.

O número de casos confi r-
mados de sarampo na região 
das Américas mais que dobrou 
em um mês. Segundo a Or-
ganização Pan-Americana da 
Saúde (Opas), 11 países do 
continente notifi caram 5.004 
casos confi rmados da doença 
este ano: Antígua e Barbuda (1), 
Argentina (8), Brasil (1.237), 
Canadá (19), Colômbia (60), 
Equador (17), Estados Unidos 
(107), Guatemala (1), México 
(5), Peru (4) e Venezuela (3.545, 
incluindo 62 óbitos). Até 20 de 
julho, os mesmos países haviam 
confi rmado 2.472 casos.

“Tendo em vista a velocidade 
de propagação da doença pela re-
gião, a Opas ampliou as recomen-
dações que já vinham sendo feitas 
aos países. Entre elas, aumentar 
a cobertura vacinal e fortalecer 
a vigilância epidemiológica, a 
fi m de aumentar a imunidade da 
população e detectar/responder 
rapidamente a casos suspeitos de 

sarampo”, informou a entidade, 
por meio de comunicado.

Na nota, o organismo interna-
cional orienta ainda que, durante 
surtos, seja estabelecido um 
manejo correto de casos intra-
-hospitalares para evitar a trans-
missão nas próprias unidades de 
saúde, com um fl uxo adequado 
de pacientes para salas de isola-
mento – evitando o contato com 
outros pacientes em salas de 
espera e/ou locais de internação.

O Ministério da Saúde promove 
até o dia 31 deste mês a Cam-
panha Nacional de Vacinação 
Contra a Poliomielite e Sarampo. 
A meta é imunizar pelo menos 
95% de 11,2 milhões de crianças 
com idade entre 1 ano e menores 
de 5 anos, independentemente 
da situação vacinal delas, e criar 
uma barreira sanitária de prote-
ção da população brasileira. Até 
segunda-feira (20), metade do 
público-alvo havia sido vacinada 
(ABr).

CNJ retira 
proteção da PF 
a juiz candidato 
ao governo de 
MS

O Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) decidiu ontem 
(21), por 9 votos a 6, que o juiz 
aposentado Odilon de Olivei-
ra – candidato ao governo de 
Mato Grosso do Sul – não tem 
mais direito à escolta da Polícia 
Federal (PF). A proteção de 24 
horas, porém, deve ser retirada 
de forma gradual.

Odilon fi cou conhecido pelo 
combate ao crime organizado, 
em especial o narcotráfico 
na região de fronteira com 
o Paraguai, tendo recebido 
diversas ameaças de morte ao 
longo da carreira, motivo pelo 
qual desde 1998 é escoltado 
continuamente por agentes da 
PF fortemente armados. 

O juiz federal se aposentou 
em setembro do ano passado 
e este ano foi registrado como 
candidato do PDT ao governo 
de Mato Grosso do Sul. Ao 
deixar a magistratura, ele 
pediu ao CNJ que fi zesse uma 
consulta formal ao Ministério 
da Justiça sobre a possibilidade 
de manutenção e ampliação 
da escolta. Ontem, o relator 
do caso, conselheiro Marcio 
Schiefl er, julgou improcedente 
o pedido do juiz, com base em 
relatório encaminhado pelo 
atual diretor-geral da PF, Ro-
gério Galloro. O documento diz 
que os motivos para proteção 
permanente não estão mais 
presentes e, por isso, a escolta 
armada deve ser gradualmente 
descontinuada.

Schiefl er ressaltou que, ao 
se candidatar, o juiz sabia que 
agravaria os riscos a sua segu-
rança. O relator argumentou 
ainda que, se fosse mantida sua 
escolta 24 horas fornecida pela 
União, o juiz fi caria em situação 
de vantagem diante dos demais 
candidatos ao governo de MS, 
o que é proibido pela legislação 
eleitoral. O corregedor-nacio-
nal de Justiça, João Otávio de 
Noronha, afi rmou que por ter 
se candidatado ao governo de 
MS, Odilon de Oliveira deveria 
passar a se responsabilizar 
pela própria segurança. Ele 
defendeu que a escolta da PF 
fosse retirada por completo de 
imediato. “Houve opção política 
feita pelo ex-juiz. Então, está 
fora da nossa jurisdição”, disse 
Noronha (ABr). 

Temer registrou que, no comando 
de Frias, o jornal pautou-se pelo 
pluralismo. “Sob sua direção, a Fo-

lha tornou-se palco dos grandes debates 
intelectuais do país, com pluralismo e 
diversidade de opiniões. Meus sinceros 
sentimentos à família, amigos e jornalistas 
da Folha por essa perda tão prematura”.

Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, 
e do Senado, Eunício Oliveira, também 
se manifestaram. “À frente da Folha de 
S.Paulo, Otavio criou um estilo profi ssio-
nal inovador e desenvolveu um trabalho 
extremamente respeitável. Sem sombra de 
dúvida, perdemos um grande profi ssional 
no jornalismo do nosso país. Fui recebido 
por ele algumas vezes em almoços no jornal. 
[Frias era] sério, cordato e muito preciso 
nos seus questionamentos”, disse Maia.

Para Eunício, o Brasil e o jornalismo 
brasileiro, em especial, perderam hoje um 
dos mais atuantes e instigantes de seus 
intelectuais. “Líder inconteste da Folha 
de S.Paulo e do Universo On Line, [Ota-

Jornalista Otavio Frias Filho morre

aos 61 anos.
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Autoridades lamentam morte 
do jornalista Otavio Frias Filho
O presidente Michel Temer lamentou ontem (21) a morte do jornalista e diretor de Redação da Folha 
de S. Paulo, Otavio Frias Filho, de 61 anos

fi l ético, imparcial e crítico do jornalista. 
“Homem de múltiplos talentos, teve par-
ticipação primordial na redemocratização 
do país e consolidou-se como um dos 
mais destacados jornalistas brasileiros”. 
O presidente da OAB, Claudio Lamachia, 
também lamentou a morte. “Otavio Frias 
Filho conduziu a Folha de acordo com os 
mais elevados princípios do jornalismo, que 
são também fundamentais para o Estado 
Democrático de Direito, como amplo espa-
ço para o contraditório e para o debate de 
ideias divergentes”, disse em nota.

Otavio Frias Filho, morreu ontem (21) 
após lutar contra um câncer no pâncreas. 
Ele estava internado no Hospital Sírio-
-Libanês. O jornalista, escritor e ensaísta 
comandava por 34 anos a Folha de S. 
Paulo, promovendo mudanças e buscando 
atualizações. Foi um dos responsáveis pela 
implantação do Manual da Folha, que defi ne 
o estilo característico do veículo. Frias era 
formado em direito com pós-graduação em 
ciência política (ABr).

vio Fria] foi sempre um dos mais argutos 
interlocutores da cena nacional. Era um 
homem reservado, correto, talentoso e 
corajoso. Fará falta ao país, à sua família, 
ao jornalismo e à democracia.”

A presidente do STJ, ministra Laurita 
Vaz, divulgou nota em que destaca o per-

ONU adverte: Coreia do Norte não 
abandonou programa nuclear

testes de armas nucelares pela 
Coreia do Norte.

“Contrariamente aos reque-
rimentos dessas resoluções, 
a RPDC não abandonou seu 
programa nuclear de forma 
completa, verifi cável e irrever-
sível, nem interrompeu todas 
as atividades relacionadas”, 
acrescenta o relatório, redigi-
do pelo diretor-geral da Aiea, 
Yukiya Amano, ao lembrar que, 
no começo do ano, o regime 
norte-coreano anunciou que 
tinha alcançado seu objetivo 
de “aperfeiçoar as forças nu-
cleares nacionais” após as seis 

detonações de armas atômicas 
realizadas entre 2006 e setem-
bro do ano passado.

Depois, Kim Jong-un mos-
trou seu compromisso de aca-
bar com o programa atômico, 
primeiro em um encontro 
em abril com o presidente da 
Coreia do Sul, Moon Jae-in, 
e depois na histórica reunião 
com Trump em Singapura. A 
Aiea também assegura que 
continua sem poder realizar 
inspeções na Coreia do Norte 
e que, portanto, seu “conheci-
mento do programa nuclear da 
RPDC é limitado” (Ag. EFE). 

Equipe avalia situação
de imigrantes em Pacaraima

No sábado (18), moradores 
do município de Pacaraima, 
na fronteira com a Venezuela, 
expulsaram venezuelanos de 
barracas e abrigos e atearam 
fogo a seus pertences, em um 
princípio de revolta contra a pre-
sença deles na cidade. A agressão 
aos imigrantes se deu após um 
comerciante local ter sido assal-
tado e espancado em casa, na 

sexta-feira (17), supostamente 
por quatro venezuelanos.

No mesmo dia do ataque aos 
venezuelanos, a população local 
realizou um ato em frente ao 
Comando Especial de Fronteira 
do Exército contra a presença 
de imigrantes do país vizinho. A 
manifestação pacífi ca culminou 
com os episódios de violência 
(ABr).

Casos de sarampo nas Américas 
chegam a 5 mil; Opas amplia alerta
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A - Música e Cidadania 
Entre os dias 19 e 20 de outubro, será realizada no Conservatório Bra-
sileiro de Música, no Rio de Janeiro, a Pré-Bienal Funarte de Música e 
Cidadania. Visa reunir coordenadores, gestores e educadores de projetos 
sociomusicais de toda a região Sudeste, que buscam através da música 
transformar a vida de crianças, jovens e adultos.  A Funarte disponi-
bilizará de 50 vagas de hospedagem e alimentação para inscritos que 
residem em outros estados, vinculados a algum projeto sociomusical, de 
acordo com a ordem de inscrição e mediante comprovação de traslado. 
As vagas são limitadas a 150 participantes. As inscrições são gratuitas 
no site (http://bit.ly/pré-bienal-sudeste).  

B - Panifi cação e Confeitaria
Para discutir o mercado brasileiro da panifi cação e confeitaria, trazer 
e enfatizar tendências e inovações do setor, entre os dias 26 e 30 de 
setembro, acontece em Florianópolis, no Resort Costão do Santinho, a 
31ª edição do Congrepan 2018 – Congresso Brasileiro da Indústria de 
Panifi cação e Confeitaria – Receita de sucesso – Alimentação Saudável, 
Inovação e Produtividade. Serão quatro dias de uma programação inten-
sa, com a rica participação de grandes nomes da panifi cação nacional e 
internacional. Na programação ainda serão contemplados dois eventos 
do setor: 3º Congrejovem e o Congresso Internamericano de Panifi cação 
e Confeitaria – CIPAN. Mais informações: (www.congrepan.com.br).

C - Mundo da Auditoria 
Nesta quinta-feira (23), de 8h30 às12h30, Hotel Belas Artes (R. Frei 
Caneca, 1199), acontece o evento: ‘Seminário de Auditoria – As 
transformações da Auditoria Interna’. Os caminhos da auditoria serão 
debatidos por dezenas de profi ssionais, tendo como pano de fundo as 
recentes mudanças realizadas no COSO - sigla em inglês para ‘Comitê 
das Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway” - estrutura 
criada nos EUA, em 1985, a fi m de evitar fraudes nas demonstrações 
fi nanceiras de empresas. A proposta do Instituto dos Auditores Inter-
nos do Brasil é reunir profi ssionais do mercado a fi m de intensifi car a 
promoção da cultura de melhores práticas de auditoria interna dentro 
das empresas brasileiras. Inscrições e informações: (www.iiabrasil.org.
br) tel.: (11) 5095-4045. 

D - Pragas Urbanas
Entre os próximos dias 29 e 31, no Centro de Convenções Frei Caneca, 
acontece a a Expoprag 2018, maior encontro da América Latina do 
mercado de controle de vetores e pragas urbanas, realizada a cada dois 
anos pela Associação dos Controladores de Vetores e Pragas Urbanas. 
A feira contará com expositores dos mais variados perfi s, fabricantes de 
produtos, equipamentos, prestadores de serviços, software, conselhos 
de classes e os principais distribuidores de produtos e equipamentos do 
setor, que apresentarão as novidades, tendências e soluções. Em paralelo 
à feira, uma agenda paralela de cursos, palestras, debates, demonstra-
ções e o Congresso, que oferecerão uma experiência profi ssional única 
aos visitantes.  A programação está disponível no site: (http://expoprag.
com.br/por/programacao.html).

E - Resiliência para Vestir
Vestuário foi o setor que obteve maior participação em vendas no e-
-commerce, com crescimento de 14,2% em volume de pedidos em 
2017 ante 2016, de acordo com a Ebit. Também é o que mais tem se 
preocupado em atrair e fi delizar o e-consumidor. De acordo com a 
plataforma Biggy, que tem 70% dos clientes no ramo de vestuário, o 
novo consumidor brasileiro cada vez mais quer se sentir único. Atentas 
a isso, os e-commerces do segmento estão investindo fortemente em 
tecnologias de inteligência artifi cial e big data para personalizar e re-
comendar os produtos certos, com o objetivo de reter o e-consumidor 
e ampliar as vendas. “Em 2015, vestuário representava apenas 20% do 
nosso portfólio”, diz Alan Prando, CTO da Biggy.

F - Céu de Brigadeiro
As viagens de avião fi carão mais gostosas a partir desse mês, principal-
mente com o cheiro e o sabor de pão de queijo quentinho. A Forno de 
Minas acaba de fechar o fornecimento da tradicional iguaria mineira em 
operações da Latam Linhas Aéreas em todo Brasil. Cerca de 100 aerona-
ves da companhia sairão, diariamente, com a opção do pão de queijo da 
indústria mineira no cardápio. Durante um mês, serão disponibilizadas, 
pelo menos, 135 mil unidades. Em um ano, o volume estará próximo de 2 
milhões. A expectativa da Forno de Minas é que o pão de queijo conquiste 
também os passageiros e se transforme no item mais vendido do cardápio.  

G - Investimentos Imobiliários 
As incertezas dos cenários econômico e de investimento geram quais ex-
pectativas para o setor imobiliário e de turismo para o próximo ano? Essa é 
uma das perguntas que especialistas renomados de diversos segmentos do 
mercado brasileiro tentarão responder durante o ‘ADIT Invest - Seminário 
sobre Investimentos Imobiliários e Turísticos’, que acontece nesta quinta 
(23) e sexta feira (24), na Amcham. O evento é o ponto de encontro anual 
entre empresários e investidores, servindo de elo entre o setor fi nanceiro e o 
mercado imobiliário. Programação e inscrições: (www.adit.com.br/aditinvest).

H - Comer no Cinema
José Barattino, chef executivo e responsável por toda a operação do Eataly, 
está entre os destaques do festival Cinegastroarte e participará do Sensações 
Emocionantes, quando chefs da cidade servirão jantares (entrada, prato 
principal e sobremesa) durante as exibições de fi lmes de gastronomia. No 
dia 26 de setembro, Barattino servirá um jantar italiano completo durante 
o fi lme “Sob o sol da Toscana”, no Cinemark do Shopping Cidade Jardim, 
com sessões às 19h e às 21h30. No cardápio, a plateia terá a oportunidade 
de degustar como entrada a polenta gratinada com trufas negras de San 
Miniato, o Stracotto de boi e legumes orgânicos glaceados, de prato principal. 
Para fi nalizar, um bolo de morango e calda de frutas vermelhas, no decorrer 
das últimas cenas do fi lme. Mais informações: (www.cinegastroarte.com.br).

I - Programa de Estágio 
A Logicalis, empresa global de serviços e soluções em TIC, abriu inscrições 
para o Programa de Estágio 2019. São 45 vagas para estudantes que acredi-
tam no poder da tecnologia como uma ferramenta para melhorar o mundo 
em que vivemos. Para se inscrever, os candidatos devem ter previsão de 
conclusão de curso entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020 e cursar 
Administração, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Matemática, 
Estatística, Sistemas da Informação ou Engenharia – de Telecomunicação, da 
Computação, Elétrica ou de Produção. Além disso, é necessário inglês inter-
mediário e desejável espanhol. A empresa busca de jovens apaixonados por 
tecnologia. Inscrições por meio do site (www.ciadeestagios.com.br/logicalis). 

J - Produção Mineral 
A produção de agregados responde por uma parcela bastante signifi cativa da 
produção mineral no Brasil. Mesmo assim, ainda há poucas oportunidades 
de treinamento e atualização profi ssional neste segmento. Assim, o Insti-
tuto Opus de Capacitação Profi ssional decidiu lançar o curso ‘Agregados 
para Construção Civil’. Direcionado a engenheiros, técnicos e gestores 
envolvidos em operações de escavação de rocha, britagem, produção 
de concreto e asfalto, o curso fornece uma visão prática e atual sobre 
os principais aspectos da produção de agregados, desde o desmonte de 
rocha, passando pelos equipamentos, instalações, automação, cuidados 
ambientais e de segurança, entrando na estrutura de custos envolvidos 
na operação. Mais inmformações: (https://sobratema.org.br/Opus).

A - Música e Cidadania 
Entre os dias 19 e 20 de outubro, será realizada no Conservatório Bra-

D - Pragas Urbanas
Entre os próximos dias 29 e 31, no Centro de Convenções Frei Caneca, 

O sindicalismo é uma 

longa construção, de 

mais de dois séculos, das 

lutas dos trabalhadores, 

realizadas ao longo 

das transformações 

econômicas dos sistemas 

produtivos, em cada 

contexto histórico 

específi co

O trabalhador saiu da con-
dição de proletário para 
a de operário, durante 

a primeira e segunda revolu-
ção industrial; da condição 
de operário para o assalaria-
mento, que se generalizou em 
todos os setores da economia 
nas últimas quatro décadas. 
As mudanças não param. Na 
verdade, ampliam-se e tornam-
-se cada vez mais complexas. 
Em cada momento, a classe 
trabalhadora foi se forjando 
nas condições oferecidas pelos 
sistemas produtivos e com as 
instituições que os Estados 
foram criando.

Os trabalhadores, colocados 
na condição de subordinação 
em relação ao capital/empre-
gador, passaram a se associar 
– reunir forças solidariamente 
– para enfrentar e mudar as 
condições laborais, reduzir a 
jornada, melhorar os salários. A 
associação, esse compromisso 
selado entre companheiros 
e companheiras, gera uma 
energia política que coloca 
o coletivo que se associa em 
movimento. 

As marchas, as greves e ma-
nifestações se transformaram 
em arte em fotografi as, fi lmes 
e pinturas que registram a his-
tória e denotam o movimento. 
Cada trabalhador se apresenta 
como um novo sujeito, agora 
coletivo, cuja identidade é a 
classe, cujo interesse é de to-
dos que, associados e reunidos, 
se manifestam por meio do 
movimento.

O movimento operário trans-
forma a reivindicação em de-
manda por direito trabalhista 
e social, cria suas instituições 
para motivar os trabalhadores 
e coloca-los em ação, os sindi-
catos. O tempo fez, em alguns 
casos, o sindicato esquecer 
sua origem, o movimento! A 
burocratização é um mal que 
acompanha as instituições, 
inclusive os sindicatos. Mas a 
vida é fascinante nos encantos 
e tragédias. Estas, se bem com-
preendidas e aproveitadas, 
podem ser uma oportunidade 
rara para a renovação.

O mundo sindical tem sido 
desafi ado, por diversos ataques 
e pela tragédia formada no 
contexto atual no Brasil, a se 
renovar e construir profunda 
reestruturação. Essa reno-
vação sindical precisa estar 
sedimentada nos fundamentos 
que assentam a luta dos traba-
lhadores: a capacidade política 
de se associar e de gerar a 
energia que coloca a classe 
trabalhadora em movimento.

O destino do sindicalismo 
está nas mãos daqueles que 
souberem decifrar e compre-
ender a complexidade das con-
dições e situações do mundo 
do trabalho, hoje e amanhã. 
A partir dessa elucidação e 
compreensão, será possível 
promover a associação entre 
os trabalhadores e, com pers-
picácia, fazer do sindicato um 
instrumento mais do que es-
sencial na promoção de novas 
manifestações do movimento 
de luta dos trabalhadores.

As mudanças no mundo 
do trabalho são intensas e 
enormes, mas o encanto da 
vida política e sindical é se 
colocar diante do futuro, em 
movimento, liberando a cria-
tividade para formular utopias 
e adrenalina para lutar!

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

Econômico e Social e do Grupo 
Reindustrialização.

Clemente Ganz Lúcio (*)

Inadimplência do 
consumidor atinge 
61,6 milhões

Segundo dados da Serasa 
Experian, em julho o número 
de consumidores inadimplentes 
no país era de 61,6 milhões, o 
segundo maior desde o início 
da série, realizado em 2016. O 
recorde da série foi registrado 
em junho, com 61,8 milhões. 
Na comparação com julho de 
2017 (60,4 milhões), o índice 
teve aumento de 1,99%, já na 
comparação com junho deste 
ano, houve queda de 0,32%. 

O montante alcançado pelas 
dívidas em julho deste ano foi 
de R$ 272,5 bilhões, com média 
de quatro dívidas por CPF, to-
talizando R$ 4.426 por pessoa. 
Segundo os economistas da 
Serasa Experian, o enfraque-
cimento do crescimento eco-
nômico contribui para manter 
em patamares elevados as 
taxas de desemprego no país 
e, assim, os níveis recordes de 
inadimplência do consumidor.

A inadimplência dos idosos, 
embora não seja a faixa mais 
elevada, foi a que mais cresceu 
nos últimos dois anos. Em ju-
lho, 35,1% dos brasileiros com 
mais de 61 anos de idade esta-
vam com contas atrasadas. Se 
comparado ao mesmo período 
de 2016, a inadimplência desse 
público registrou crescimento 
de 2,6 pontos percentuais. A 
faixa etária mais inadimplente 
continua sendo a dos adultos 
entre 36 e 40 anos, com 47,2% 
dos brasileiros inadimplentes 
(Serasa Experian).

Em 20 anos, Brasil conquistou 50 mercados e passou a exportar 

o que comprava fora, como trigo.

Analisando por faixa de 
valor exportado, o maior 
crescimento foi observa-

do no número de empresas que 
venderam entre US$ 10 milhões 
e US$ 50 milhões: eram 611 em 
1998 e chegaram a 1.373 em 
2017, aumento de 124%.

O levantamento é da Rede 
de Centros Internacionais de 
Negócios (Rede CIN), coor-
denada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). 
A Rede CIN foi criada em 1998 
para apoiar a indústria brasi-
leira na inserção ao comércio 
internacional, como estratégia 
de competitividade e sustenta-
bilidade dos negócios. Em duas 
décadas, o Brasil conquistou 
50 novos mercados e passou a 
exportar o que antes comprava 
de fora, como trigo. De acordo 
com a CNI, a importância do 
tema não se restringe ao caixa 

A produção total de cana está estimada em 635,51 milhões de 

toneladas.

De acordo com o 2º Levan-
tamento da Safra de cana-de-
-açúcar 2018/2019, divulgado 
ontem (21) pela Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab), a produção total de 
cana está atualmente estima-
da em 635,51 milhões de to-
neladas, o que representa um 
aumento de 0,4% em relação à 
safra 2017/18, que fechou em 
633,26 milhões de toneladas.

Motivada pelo melhor fl uxo 
de comercialização frente ao 
açúcar nesta safra, a produção 
total de etanol deverá alcançar 
30,41 bilhões de litros, ou 
seja, um aumento de 11,6%. 
Desse total, a produção de 
etanol anidro terá aumento 
de 2,2%, devendo chegar a 
11,24 bilhões de litros, moti-
vado pelo maior consumo de 
gasolina que vem se mantendo 
nos últimos anos. Com relação 
ao etanol hidratado, que é o 
próprio álcool combustível, a 
produção também deverá ter 
um aumento de aproxima-
damente 18% (2,9 milhões 
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Número de exportadoras brasileiras 
cresceu 60% em 20 anos

Em 1998, o Brasil tinha pouco menos de 19 mil empresas exportadoras. Passados 20 anos, o número 
de empresas brasileiras negociando com mercados internacionais saltou para 25,4 mil no ano passado, 
crescimento de 60%

às vendas internacionais duran-
te períodos de turbulência no 
mercado doméstico.

Em 2017, a Rede CIN recebeu 
recursos da União Europeia 
para desenvolver um novo 
modelo de atendimento às 
empresas que buscam se inter-
nacionalizar, o Rota Global. 560 
empresas industriais, agrícolas 
e de serviço passaram por um 
diagnóstico gratuito que avaliou 
a maturidade da empresa para 
atuar lá fora. A CNI e o Minis-
tério de Indústria e Comércio 
assinaram um acordo de coo-
peração técnica para integrar 
o Rota Global, com objetivo de 
oferecer consultoria completa 
para empresas não exportado-
ras empreenderem no mercado 
internacional, com diagnóstico, 
desenho de estratégia de ex-
portação e acompanhamento 
da execução do plano (ABr).

das empresas, tendo impacto 
também na economia do país.

De acordo com a CNI, nos 
últimos períodos de recessão – 
2001 a 2002, 2008 a 2009, 2014 
a 2017 – todos os indicadores 

macroeconômicos do Brasil, 
como PIB, infl ação e desempre-
go, pioraram. “Só o comércio 
exterior cresceu nesse período”, 
informou a entidade, explicando 
que muitas empresas recorrem 

Safra de cana terá produção de 
30 bilhões de litros de etanol

de l), chegando 19,17 bilhões 
de litros.

Os números do açúcar seguem 
o movimento de retração. Se-
gundo o levantamento, a produ-
ção deve chegar a 34,25 milhões 
de toneladas, ou seja, uma queda 
de 9,6% se comparada com a 
safra de 2017/18, que foi de 

37,87 milhões de toneladas. A 
área colhida também sofreu 
diminuição de 0,8%, que agora 
está estimada em 8,66 milhões 
de hectares. Esta queda foi 
infl uenciada pela devolução 
de terras arrendadas e pela 
rescisão de contratos com 
fornecedores (AI/Conab).

Tramita na Câmara o projeto do deputado Arnaldo Jardim (PPS-SP), 
que retoma regras mais rígidas para descarte de resíduos sólidos. A 
proposta susta a Resolução 222/18 da Diretoria Colegiada da Anvisa, 
que expandiu as possibilidades de dispensa do tratamento prévio de 
resíduos sólidos antes da disposição fi nal.

Com a mudança, segundo Jardim, seringas e agulhas podem ser des-
cartadas sem tratamento prévio, mesmo as usadas na coleta de amostra 
de doadores e pacientes. “Resta ao profi ssional avaliar as variáveis e 
decidir. Erros podem levar a descartes inadequados, com consequências 
danosas para o meio ambiente”, diz. Para Jardim, a Anvisa não pode se 
sobrepor a outras entidades que também participam da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, como o Conama e a ABNT.

Ele considera que a norma da Anvisa ultrapassou o poder regula-
mentar da agência, ao contrariar a lei que trata da matéria. A proposta 
será analisada pelas comissões de Seguridade Social e Família; e de 
Constituição e Justiça. Depois, seguirá para o Plenário (Ag.Câmara).

Regras mais rígidas para resíduos hospitalares
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A mesmice cansativa

Recentemente, fui 

convidado a participar 

de um encontro em 

São Paulo, com o 

objetivo de produzir 

um documento de 

sugestões aos candidatos 

à presidência da 

República

Na abertura, o orador 
afi rmou que o primeiro 
passo seria fazer um 

diagnóstico da situação bra-
sileira e, a partir daí, elaborar 
um plano de soluções. Convi-
daram-me porque o foco era a 
economia. Em dado momento, 
pedi a palavra e afi rmei que 
fazer diagnóstico econômico 
do Brasil é fácil. O país se 
especializou na permanência 
de uma mesmice cansativa. 
Os problemas nacionais se 
repetem com enorme tédio há 
meio século. 

Nos anos 1970, os proble-
mas eram a infl ação e a dívida 
externa. Nos anos 1980, os 
temas mais candentes eram a 
infl ação, a recessão e a morató-
ria da dívida. Nos anos 1990, a 
hiperinfl ação e a crise cambial. 
Na virada do milênio, vencida 
a infl ação, persistiam a dívida 
externa e a crise cambial.

O tédio da mesmice brasi-
leira já estava presente num 
irônico diálogo entre Tancredo 
Neves e o economista Roberto 
Campos, em setembro de 1961, 
quando Tancredo, designado 
primeiro-ministro do governo 
parlamentarista de João Gou-
lart, pediu ao economista que 
preparasse um programa de 
governo a ser enviado ao par-
lamento para referendo junto 
com o novo gabinete. 

Roberto Campos ponderou 
que não havia tempo para 
a tarefa, ao que Tancredo 
respondeu com sua mineirice 
sarcástica: “Você é useiro e 
vezeiro em fabricar programas 
de governo desde os tempos de 
Getúlio e Juscelino. No Brasil, 
os problemas não mudam, 
logo não mudam também as 
soluções”.

E Tancredo tinha razão. Os 
problemas herdados do perí-
odo Juscelino eram a infl ação 
e a crise cambial, que viriam 
a se repetir nas décadas se-
guintes. Nos últimos 50 anos, 
os problemas brasileiros não 
mudaram, como também não 
mudaram duas realidades 
tristes: a pobreza – refl etida na 
baixa renda por habitante – e 

os crônicos défi cits públicos. 
Qual a explicação para o 

contraste entre o potencial 
de riqueza do país e a pobreza 
do desempenho? Vários são 
os fatores explicativos, entre 
eles a incompetência dos paí-
ses pobres na descoberta dos 
verdadeiros inimigos.

Os esquerdistas gostam de 
culpar o neoliberalismo pelas 
mazelas brasileiras. Isso é uma 
bobagem; é culpar o inexisten-
te. Os responsáveis por nossa 
pobreza não são o liberalismo 
– nem o neo nem o clássico, 
que nunca existiram por aqui 
–, nem o capitalismo, por ser 
mal aplicado e distorcido. 

Entre os inimigos do desen-
volvimento estão os monopó-
lios, com suas inefi ciências; o 
excesso de empresas estatais, 
que criaram uma nova classe de 
privilegiados: os burgueses do 
Estado, verdadeiros capitalis-
tas sem risco; e o elevado grau 
de estatização da economia e 
da vida nacional.

Quanto ao neoliberalismo, 
estudos realizados por organis-
mos internacionais colocam o 
Brasil como um dos países de 
menor grau de liberdade eco-
nômica e um dos mais fechados 
do mundo. Segundo a Heritage 
Foundation, entre 186 países, 
o Brasil está na posição 153, 
ou seja, atrás de 152 países em 
grau de liberdade. 

Onde está o neoliberalismo? 
O que temos em verdade são 
graves resquícios dirigistas, 
limitação da ação empresarial, 
um sistema tributário comple-
xo e punitivo, uma legislação 
trabalhista inibidora da contra-
tação e uma pilha de controles 
e intervenções.

Um país em que o Estado 
tem até uma estatal para fa-
bricar camisinhas não pode ser 
acusado de liberal. Não, não é 
piada. Agora, neste julho de 
2018, acaba de circular a no-
tícia de que “em crise, fábrica 
estatal de camisinhas naufraga 
e encerra a produção”. Trata-se 
da falência da Natex, estatal 
montada no governo Lula, em 
2008, no Estado do Acre, para 
produção de camisinhas. É o 
retorno à cultura da estatiza-
ção dos anos 1970. 

Isso faz lembrar um trecho 
do poema de T. S. Elliot nos 
Quatro Quartetos: “O fi m de 
toda nossa busca será chegar 
ao lugar onde começamos e ter 
a sensação de descobri-lo pela 
primeira vez”.

 
(*) - Economista, é reitor da

Universidade Positivo.

José Pio Martins (*)

TSE intima os 
candidatos a 
detalharem 
declaração de 
bens

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) intimou todos os can-
didatos às eleições deste ano, 
inclusive os 13 candidatos à 
Presidência da República, a 
detalharem a declaração de 
bens, após a Corte recuar de 
uma simplifi cação no sistema 
de declarações para as eleições 
deste ano.

Na eleição de 2014, ao de-
clarar um bem imóvel, por 
exemplo, o candidato precisava 
detalhar além do valor, o tama-
nho e o endereço, mas neste ano 
tais informações não estavam 
sendo exigidas.

No ano passado, o TSE re-
solveu simplifi car o sistema de 
prestação de informações, com 
o intuito de torná-lo mais leve 
e célere, e extraiu os campos 
de detalhamento na declaração 
de bens. Com a repercussão 
negativa da medida, o ministro 
Luiz Fux, presidente da Corte 
até a semana passada, decidiu 
recuar e reincluir os campos 
no sistema.

Segundo o TSE, a medida tem 
por objetivo conferir “o maior 
grau de transparência possível 
ao processo eleitoral”.

A partir do momento em 
que foram intimados, todos os 
candidatos, a todos os cargos, 
passaram a poder fazer o de-
talhamento. Ao todo, 27.811 
políticos tiveram pedidos de 
registro de candidatura proto-
colados no TSE.

Somados somente os candi-
datos à Presidência da Repú-
blica, o patrimônio declarado 
neste ano foi de mais de R$ 
834 milhões. Os dois mais ricos 
concentram boa parte dessa 
quantia: João Amoêdo (Novo), 
com R$ 425 milhões; e Henrique 
Meirelles (MDB), com R$ 377,5 
milhões (ABr).

Projeção da entidade 
aponta que 75% deles 
devem se reeleger. O 

levantamento foi feito após o 
registro das candidaturas no 
TSE. De acordo com o Diap, o 
número de candidatos à reelei-
ção (407) na Câmara fi cou um 
pouco abaixo da média dos úl-
timos sete pleitos (408), porém 
maior que na eleição de 2014, 
quando 387 tentaram renovar 
seus mandatos.

Dos 106 que não vão se re-
candidatar para a Câmara, 31 
não vão concorrer a nenhum 
cargo neste pleito e 75 dispu-
tam outros cargos. Destes, 40 
concorrem ao Senado; 11 são 
candidatos a vice-governador; 
nove disputam o governo do 
estado; sete tentam vaga de 
deputado estadual; seis são 
suplentes de candidatos ao 
Senado; e dois são candidatos 
à Presidência da República. Na 

A expectativa e o sentimento da população por renovação na 

Casa serão “frustrados” neste pleito.

O futuro político do depu-
tado afastado Paulo Maluf 
(PP-SP), em prisão domiciliar, 
deve ser decido hoje (22). 
O advogado do parlamentar, 
Antônio Carlos de Almeida 
Castro, disse que Maluf po-
deria renunciar ao mandato. 
Procurado, ele disse que 
ainda aguardava o ex-prefeito 
de São Paulo se manifestar. 
Com a cassação iminente, 
Maluf tem sido aconselhado 
a renunciar para evitar mais 
desgaste.

Caso não renuncie, já está 
marcada para hoje (22), às 
11h, na residência ofi cial do 
presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia, uma reunião da 
Mesa Diretora da Casa, na 
qual, segundo o corregedor-
-geral da Câmara, deputado 
Evandro Gussi (PV-SP), “de 
uma maneira ou de outra, com 
renúncia ou sem renúncia”, 
a Câmara decidirá sobre a 
situação de Maluf.

Em maio do ano passado, 
a 1ª Turma do STF condenou 
Maluf a 7 anos, 9 meses e 10 

Mesa da Câmara decide hoje se cassa o mandato do deputado 

Paulo Maluf.
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Morreu na segunda-feira 
(20), aos 95 anos, María Isabel 
“Chicha” Chorobik de Mariani, 
considerada uma das fundado-
ras da organização Avós da Pra-
ça de Maio, uma ONG argentina 
que há décadas busca encontrar 
as crianças separadas dos pais 
durante a ditadura militar do 
país (1976-1983). Ela faleceu 
sem reencontrar a neta Clara 
Anahí.

Chicha havia sofrido um aci-
dente vascular cerebral (AVC) 
no dia 7 de agosto e desde então 
não conseguiu se recuperar. O 
funeral da argentina será rea-
lizado em La Plata, próximo ao 
sul de Buenos Aires, onde está 
a sede da fundação. A ativista 
era uma das 12 fundadoras 
da entidade (1997) e foi sua 
presidente até 1989, quando 

criou a entidade “Clara Anahí”, 
para buscar sua neta, conhecida 
no mundo todo após sua avó 
divulgar diversas cartas.

Anahí foi sequestrada no dia 
24 de novembro de 1976, aos 
três meses de idade. Na oca-
sião, sua mãe, Diana Teruggi, 
foi assassinada com mais três 
militantes do grupo Montone-
ros. Oito meses depois, a vítima 
fatal foi o pai da menina. “Nos 
despedimos com enorme tris-
teza de quem foi companheira 
das Avós e atual presidente 
da fundação ‘Clara Anahí’. 
Uma mulher fundamental no 
início da busca dos meninos 
e meninas apropriados pelo 
terrorismo de Estado e um 
símbolo da luta pelos direitos 
humanos”, diz a ONG, em co-
municado (ANSA).

Chicha Mariani, uma das fundadoras do grupo Avós da Praça 

de Maio.

Psicólogos devem integrar as 
equipes de Saúde da Família, den-
tro da Estratégia Saúde da Família 
na Atenção Básica do SUS. É o que 
propõe a Sugestão Legislativa, 
que aguarda análise na Comis-
são de Direitos Humanos. Com 
o tema “Inclusão de psicólogos 
nas equipes mínimas de Saúde 
da Família”, a ideia alcançou, 
no período de 3 de maio a 11 de 
agosto, mais de 20 mil apoios de 
internautas, alcançando o status 
de sugestão legislativa e permitin-
do a discussão do assunto entre 
os senadores da Comissão. Ainda 
falta a designação de um relator 
para avaliar o texto, mas, se ele for 
acatado, passará a tramitar como 
projeto no Senado. De acordo 
com a proponente, a cidadã Telma 
Machado, apesar de haver reco-
nhecimento sobre a importância 

Equipe com médico e enfermeiro deverá ter

também psicólogo, prevê projeto.

O coordenador da comissão externa da Câ-
mara, que acompanha a questão da imigração 
venezuelana em Roraima, deputado Carlos 
Andrade (PHS-RR), afi rma que o governo fe-
deral não vem agindo para contornar a pouca 
infraestrutura que as cidades de fronteira têm 
para receber os refugiados. O parlamentar disse 
que o presidente Michel Temer já esteve duas 
vezes no estado para verifi car a situação, mas 
reclamou que nada mudou.

A situação culminou então, segundo Carlos 
Andrade, com os confl itos registrados entre 
brasileiros e venezuelanos nos últimos dias, 
em Pacaraima. “As coisas estão acontecendo 
e o governo não está atuando para que haja 
infraestrutura, um atendimento básico para os 

brasileiros que moram nesta faixa de fronteira: 
capital (Boa Vista), Pacaraima, Mucajaí, Iracema, 
Caracaraí”, critica Andrade.

Centenas de venezuelanos, que fogem da crise 
econômica em seu país, acabaram decidindo 
voltar para a Venezuela após o confl ito. Carlos 
Andrade explicou que os brasileiros se sentem 
desprotegidos porque têm que dividir os poucos 
serviços públicos que têm. A governadora de 
Roraima, Suely Campos, pediu ao STF o fecha-
mento das fronteiras com a Venezuela, mas a 
Advocacia-Geral da União já deu parecer con-
trário, uma vez que o fechamento não tem base 
legal e o governo estaria, sim, agindo na região. 
E lembrou que parte dos imigrantes foi enviada 
para outros estados brasileiros (Ag.Câmara).

Roberto Acosta/AFP
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Eleições 2018: 75% dos deputados 
federais devem se reeleger

Estudo do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) mostra que 79% dos 513 
deputados federais tentarão a reeleição em outubro

dora que a atual. “O perfi l do 
Congresso será mantido. Esses 
grupos detêm muitos seguido-
res e pode ter até retrocesso”, 
disse o analista político.

Além de emendas parlamen-
tares, os que estão se recandi-
datando têm outras vantagens 
em relação a um novo candidato: 
nome e número conhecidos, 
bases eleitorais consolidadas, 
cabos eleitorais fi éis, acesso 
mais fácil aos veículos de co-
municação, estrutura de cam-
panha, com gabinete e pessoal 
à disposição, em Brasília e no 
estado. “As mudanças na le-
gislação eleitoral com a criação 
do fundo eleitoral e a janela 
partidária permitiram aos depu-
tados e senadores negociarem 
melhores condições na disputa 
da reeleição, como prioridade no 
horário eleitoral e na destinação 
dos recursos do fundo eleitoral”, 
avalia o Diap (ABr).

avaliação do analista político 
Neuriberg Dias, a expectativa 
e o sentimento da população 
por renovação na Casa serão 
“frustrados” neste pleito.

Segundo Neuriberg, o alto 
índice dos que vão tentar novo 

mandato com a continuidade 
dos grupos políticos (bancada 
rural, empresarial, evangélica, 
da bala e de parentes) que já 
estão no poder traz o risco de 
que a próxima composição da 
Câmara seja mais conserva-

Câmara decide hoje se cassa 
mandato de Paulo Maluf

dias de prisão por lavagem de 
dinheiro e determinou que a 
Mesa Diretora da Câmara de-
cretasse a perda do mandato. 
A decisão ainda não foi tomada 
porque um grupo defende que 
o plenário deve decidir sobre a 
cassação e não a Mesa da Casa. 
Outro grupo entende que a 
Câmara está descumprindo a 
determinação judicial.

O deputado Paulo Maluf fi cou 
preso entre dezembro e março 

no Complexo Penitenciário 
da Papuda, em Brasília, mas 
ganhou o direito de cumprir 
prisão domiciliar devido a 
“graves problemas de saúde”, 
conforme alegou sua defesa 
em recurso aceito pelo minis-
tro do STF, Dias Toffoli. Aos 
86 anos de idade, o ex-prefeito 
de São Paulo tem com proble-
mas cardíacos, ortopédicos, 
além de câncer de próstata e 
diabetes (ABr).

Morre ‘Chicha’ Mariani, 
fundadora das Avós

da Praça de Maio

Omissão do governo federal no 
caso dos venezuelanos

Inclusão de psicólogo na equipe de Saúde
da Família

da sugestão legislativa, a garantia 
de intervenção psicológica aos 
usuários da atenção primária, com 
a agregação desse profi ssional, 
traria benefícios à população, com 
boa relação custo-efetividade ao 
sistema. A ideia foi apresentada 
ao Senado por meio do Portal 
e-Cidadania, em que cidadãos po-
dem enviar sugestões legislativas 
que, se forem aprovadas na CDH, 
passarão a tramitar como projetos 
de lei. A atuação das equipes de 
Saúde da Família ocorre princi-
palmente nas unidades básicas 
de saúde, nas residências e na 
mobilização da comunidade. É 
a porta de entrada do sistema 
hierarquizado e regionalizado de 
saúde, ou seja, é a equipe que faz 
a triagem e encaminha o paciente 
para atendimentos especializados 
(Ag.Senado).

da atuação dos psicólogos para 
o bem-estar das comunidades, 
eles ainda não fazem ofi cialmen-
te parte da equipe mínima de 

Saúde da Família. Para Telma, 
essa ausência gera sobrecarga de 
trabalho, equipe desestruturada 
e insegurança. Segundo o texto 
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Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico. Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico. Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico. Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico. Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico. CNPJ 56.995.723/0001-22 e NIRE 35.3.300.054.661 - Edital de Convocação. Edital de Convocação. Edital de Convocação. Edital de Convocação. Edital de Convocação. Ficam
convocados os senhores acionistas da Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária
que se realizará no dia 28 de agosto de 2.018, às 10 horas, no endereço da sede social, situada na Estrada do Gramado nº 140, no
Jardim Sadie, Município de Embu das Artes, Estado de São Paulo, para apreciação da seguinte pauta: a)a)a)a)a) tomada de contas da admi-
nistração, exame, discussão e votação das demonstrações contábeis relativas aos exercícios de 2.016 e 2.017; b)b)b)b)b) destinação do
resultado dos referidos exercícios; c)c)c)c)c) eleição da Diretoria Executiva e fixação de seus honorários; e d)d)d)d)d) eleição do Conselho Fiscal e
fixação de seus honorários. São Paulo, 14 de agosto de 2.018. Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico - Administração

União Industrial e Mercantil Brasileira S.A. CNPJ/MF. nº 61.339.172/0001-89 - NIRE 353.0001445-6 - Ata da Assembléia Geral 
Ordinária, realizada em 23/04/2018 - Data, Hora e Local: 23/04/2018, às 09h, na sede social na avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 
124, nesta Capital. Convocação: edital publicado no DOESP e no jornal Empresas & Negócios dos dias 16, 17 e 20/03/2018. Presen-
ça: acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa:- Presidente: Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi; 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 impedi-
dos, 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 12/04/2018, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam 
à disposição através de publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 16, 17 e 18/03/2018; e, 2. fixar em R$ 0,00 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 sr. Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 23/04/2018. (aa.) 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, Secretário. Acionistas: Helofredo Participações 
Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Rolenir Sociedade de Participações Ltda., por Lenira 
Pereira de Oliveira Giorgi Pagliari; Roberto Azevedo Soares Giorgi; Begônias Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi 
e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações Ltda., pp. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Waldir Wagner de Souza; Acácias 
Participações Ltda., por Roberto Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Agapantos Empreendimentos Participações Ltda., 
por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; e, Aurobindo Participações e Empreendimentos Ltda., por 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 23/04/2018. Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi - Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 268.686/18-0 em 08/06/2018.
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CONTRATAR GARÇOM COMO FREELANCE
Empresa do ramo hoteleiro, precisa em determinadas épocas do ano, de 
funcionário extra para atender a demanda de serviço, poderá contratar 
um freelance como garçom, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESAS MEI QUE POSSUAM FUNCIONÁRIOS SERÃO OBRIGADAS 
A INFORMAR O RAT NO E-SOCIAL NA TABELA S1005? 

Informamos que, pelas orientações do manual do eSocial, indepen-
dentemente do tipo de empresa, deverá prestar informações também 
do RAT no evento S-1005. Entendemos que essa informação do RAT é 
meramente cadastral, não irá alterar as contribuições das empresas.

ATRASO NA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL
Empresa em processo de implantação do E-Social teve diversas 
dificuldades na gestão do envio das informações dentro dos prazos 
estabelecidos, como proceder com o eventual atraso e as penalidades? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO
Empresa pode antecipar o 13º salário na integral na ocasião das 
férias, como efetuar o recolhimento do INSS e a informação na 
GFIP? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO APRESENTOU ATESTADO DE AFASTAMENTO DE CINCO 
DIAS UM DIA ANTES DE INICIAR AS FÉRIAS, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que tendo em vista que a incapacidade do empregado 
antes do descanso de férias, essas férias deverão ser canceladas.

REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM
Empresa pretende contratar vendedores externos e pagar um valor de inde-
nização mensalmente a título de reembolso quilometragem. Esse reembolso 
é para custear despesas com combustível e manutenção do veículo próprio, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RICARDO DOS SANTOS SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/01/1979), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Jonas Felisberto da Silva e de Esmeralda Pereira dos Santos 
Silva. A pretendente: LUCIANA MORAES BARROS, estado civil divorciada, profi ssão 
líder de setor, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/01/1978), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Jerson Silva Barros e de Celita Souza Moraes.

O pretendente: FILIPE MATEUS GOMES SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/12/1989), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Claudenir de Oliveira Silva e de Rita de Cassia Gomes Silva. 
A pretendente: MAYRA MANOELLA PEREZ REIS DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão cirurgiã dentista, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/01/1992), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Flavio Reis dos Santos e de Sandra Lucia Perez 
dos Santos.

O pretendente: KLEBER NICOLAU DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão comprador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (11/06/1991), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Marcos Jose Correia de Santana e de Maria do Carmo Nicolau de Santana. A 
pretendente: CAMILA RIBEIRO DE SOUZA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão analista 
fi nanceiro, nascida em Guarulhos, SP, no dia (08/11/1989), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Luiz Jorge dos Santos e de Roseli Ribeiro de Souza Santos.

O pretendente: SEVERINO ANDRÉ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
porteiro, nascido em Areia, PB, no dia (03/06/1970), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel André dos Santos e de Severina Etelvina dos Santos. A 
pretendente: ERENISA PEREIRA DIAS, estado civil solteira, profi ssão DIARISTA, 
nascida em Januária, MG, no dia (15/08/1973), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Otaviano Pereira da Cruz e de Evangelina Pereira Dias.

O pretendente: LUIS GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA, estado civil solteiro, 
profi ssão aux. de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/02/1993), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cristina Aparecida de Souza. A pretendente: 
ALCINEIA SANTOS RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em 
Utinga, BA, no dia (19/06/1988), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Adonias Santos Ribeiro e de Lucirlei Farias dos Santos Ribeiro.

O pretendente: ARÔLDO SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Ibicui, BA, no dia (27/01/1987), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Renato Santos Silva e de Valdivina Grima dos Santos. A pretendente: JOSEANE 
MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em Ipira, BA, no 
dia (10/11/1984), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ademar da Silva e 
de Edilza Maria da Silva.

O pretendente: THIAGO OLIVEIRA BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão op. 
de máquina, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/08/1985), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Barbosa e de Marlene de Oliveira Barbosa. A 
pretendente: VIVIANE SILVA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão supervisora 
senior, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/08/1986), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Lourival Vieira de Souza e de Maria de Fatima da Silva de Souza.

O pretendente: ANDRE SANTOS DOS PASSOS, estado civil solteiro, profi ssão aux. 
de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/02/1997), residente e domiciliado 
em Suzano, SP, fi lho de Edemilson Jose dos Passos e de Luciana Pereira dos Santos 
dos Passos. A pretendente: THAYNA GOMES, estado civil solteira, profi ssão aux de 
serviços desk, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/12/1996), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Marcos Aparecido Gomes e de Roseli Maria da Silva Gomes.

O pretendente: LINCOLN DE JESUS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão técnico 
de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/12/1982), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Guilherme de Jesus Santos e de Adelina Alves Santos. 
A pretendente: CLAUDINÉIA PESSI DIAS, estado civil solteira, profi ssão técnica de 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/05/1983), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de João Pedro Dias e de Inez Lourençoni Dias.

O pretendente: LEONARDO DA SILVA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão aj.geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/10/1985), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Luis Justino da Costa e de Maria Marluce da Silva Costa. A pretendente: 
CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão aj.geral, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (11/12/1981), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Jileno dos Santos e de Sandra Ferreira da Silva dos Santos.

O pretendente: GABRIEL MALAQUIAS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
desenvolvedor de sistemas, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia 
(26/07/1993), residente e domiciliado em Munique - Alemanha, fi lho de Edvaldo 
Malaquias de Souza e de Maria Aparecida Rodrigues. A pretendente: STEPHANI 
OLIVEIRA MENDES, estado civil solteira, profi ssão , nascida em São Paulo, SP, no 
dia (06/01/1996), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edmilson Mendes 
Teixeira de Lima e de Jaqueline de Oliveira.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DE SOUZA GARCIA, estado civil viúvo, profi ssão 
balconista, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/01/1967), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Garcia e de Maria Luzinete Soares de Souza. A 
pretendente: SUELI FILÓ DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Santa Albertina, SP, no dia (01/08/1958), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Pedro Filó e de Eliza Pereira Filó.

O pretendente: ANTONIO SOARES OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Iguaí, BA, no dia (26/02/1977), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de José Sousa Oliveira e de Benice de Jesus Soares. A pretendente: 
ODETE SILVA OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão massoterapeuta, nascida 
em Macáubas, BA, no dia (29/03/1975), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Vital Francisco de Oliveira e de Leobina Maria de Oliveira.

O pretendente: FELIPE TAKAYUKI TANAKA, estado civil solteiro, profi ssão dentista, 
nascido em Mirandópolis, SP, no dia (27/12/1993), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Plínio Takayuki Tanaka e de Katy Akemi Mifune Tanaka. A pretendente: 
INGRID DA SILVA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (12/09/1996), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose 
Neto Alves de Souza e de Genilda Ferreira da Silva Souza.

O pretendente: ALLAN KARDEC BARBOSA DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/05/1997), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Adriano Barbosa dos Santos e de Lucia Helena 
dos Santos. A pretendente: MILENE SAYURI KOMORI, estado civil solteira, profi ssão 
aux.de entrega, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/10/1999), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Mario Takaji Komori e de Maria de Fatima Rolim de Souza.

O pretendente: SEBASTIÃO LIMA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão aj.geral, 
nascido em Alpercata, MG, no dia (13/06/1958), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Jose Lima da Silva e de Antonia Aparecida. A pretendente: ELAINE DOS 
SANTOS BENIGNO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (14/07/1984), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Souza 
Benigno e de Loriany de Fatima dos Santos.

O pretendente: RUBEN DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão meio ofi cial de 
impressão grafi ca, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/03/1980), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Salvador de Souza e de Maria Dalva Costa 
Souza. A pretendente: EDIRLANE MARIA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Barra do Mendes, BA, no dia (11/01/1986), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Litelcino Jose de Sousa e de Elenita Maria de Sousa.

O pretendente: JOHAN WILLIAM SARAIVA, estado civil solteiro, profi ssão cozinheiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/09/1985), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Francisco Valdinez Araujo Saraiva e de Elaine Guimarães Saraiva. A 
pretendente: ELIANE DO NASCIMENTO SILVA, estado civil solteira, profi ssão op. de 
caixa, nascida em Quebrangulo, AL, no dia (21/09/1989), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Paulo Luiz da Silva e de Selma do Nascimento Silva.

O pretendente: JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
ofi cial de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/11/1970), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Maria Lucia dos Santos. A pretendente: MARIA 
APARECIDA ALVES MARTINS, estado civil solteira, profi ssão servidora pública 
estadual, nascida em Xique Xique, BA, no dia (05/03/1959), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Santos Martins e de Raquel Alves Sento Se.

O pretendente: FÁBIO LEITE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido 
em Sanharó, PE, no dia (06/10/1984), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de José Leite da Silva Filho e de Maria José da Conceição Leite da Silva. A pretendente: 
DENISE DA CRUZ DOS ANJOS BERNARDO, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de callcenter, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/12/1988), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Jose Antonio Bernardo e de Soraia da Cruz dos Anjos.

O pretendente: ELIEL INACIO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão funileiro, 
nascido em Aliança, PE, no dia (26/04/1955), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Severino Inacio da Silva e de Severina Valdevina da Silva. A pretendente: CLEA 
DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em California-Comarca 
de Marilandia do Sul, PR, no dia (29/12/1959), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Jairo Tolentino dos Santos e de Hilda de Matos Figueiredo.

O pretendente: ÉVERTON ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
eletronico, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/05/1989), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Nilton Alves dos Santos e de Izanete Maria dos Santos. 
A pretendente: ARIANE JULIANA VILELA DE VASCONCELOS, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em Garanhuns, PE, no dia (26/04/1986), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz Lessa de Vasconcelos e de Antonia Vilela 
de Vasconcelos.

O pretendente: ALCIO SEBASTIÃO PEREIRA DA CRUZ, estado civil solteiro, 
profi ssão técnico eletrônica, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/07/1982), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Alcio Antonio Pereira da Cruz e de Rosa Maria de 
Carvalho Cruz. A pretendente: ANA CRISTINA LAGOEIRO PATROCINIO, estado civil 
solteira, profi ssão analista de processos regulatorios, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(12/06/1981), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Pedro Patrocinio e de 
Alzira Gomes Lagoeiro Patrocinio.

O pretendente: LUIS FELIPE BAPTISTA, estado civil solteiro, profi ssão editor de 
vídeo, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/05/1990), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Luis Eduardo Baptista e de Neusa Nascimento Rato Baptista. 
A pretendente: VÂNIA COITIM DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão esteticista, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (23/09/1982), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Valmir Rodrigues da Silva e de Eliana Marques Coitim da Silva.

O pretendente: FELIPE DE LIMA ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão aux.
expedição, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/11/1992), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Pereira de Araujo e de Maria da Conceição de Lima 
Araujo. A pretendente: BIANCA DA SILVA CASE, estado civil solteira, profi ssão aux.
consultoria, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/04/1995), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Liene Moreira Case e de Keli Cristina Aparecida da Silva.

O pretendente: CLÉOVON DE SOUSA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido em Guarulhos, SP, no dia (13/03/1987), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Soares Santos e de Maria do Socorro 
Ximenes de Sousa Santos. A pretendente: TATIANA FERREIRA GOMES, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em Palmeira dos Indios, AL, no dia (27/04/1995), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Arnaldo Gomes da Silva e de Maria 
Lucia Rufi no Ferreira Gomes.

O pretendente: GABRIEL ANTONIO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
estudante, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/03/2000), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Cristiano de Lima e de Lucimara da Silva Fortaleza Lima. A 
pretendente: LUANA CRISTINA SANTOS TAVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão aprendiz, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/06/2000), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Pedro Taveira da Silva e de Geneci Boaventura 
Santos Silva.

O pretendente: EDENILSO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
máquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/03/1967), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Minervino Augusto da Silva e de Isilina Petronilia da Silva. 
A pretendente: VANDA COELHO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/06/1972), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Melquiades Pires dos Santos e de Helena Coelho dos Santos.

O pretendente: BRUNO CALIXTO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
balconista, nascido em Nova Esperança, PR, no dia (11/06/1990), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Gonzaga de Oliveira e de Vera Alice Calixto 
de Oliveira. A pretendente: ALLINNY VIEIRA JESUS DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/10/1989), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Eliezer Jesus dos Santos e de Maria da Gloria 
Vieira dos Santos.

O pretendente: ANDRÉ HENRIQUE GUEDES DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão aux.administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/10/1993), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edmar Tomé da Silva e de Monica Aparecida 
Guedes. A pretendente: GRACIELLE DE ARAUJO OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão estoquista, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/10/1997), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valdemir Alves Oliveira e de Elaine Cristina Alves 
de Araujo Oliveira.

O pretendente: ANDERSON DO CARMO, estado civil divorciado, profi ssão ofi cial de 
hidraulica, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/01/1980), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Aloisio do Carmo e de Maria Odete Albuquerque do Carmo. 
A pretendente: JUCIENE SANTOS CAMPOS, estado civil divorciada, profi ssão 
autonoma, nascida em Macarani, BA, no dia (15/09/1974), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Miguel Ferreira Campos e de Maria Genoveva Santos Campos.

O pretendente: CLAUDIO HIDEO KIYAMAN, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em Suzano, SP, no dia (14/09/1959), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Wideaki Kiyaman e de Conceição Maria Figueiredo Kiyaman. A 
pretendete: ISABEL PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (12/10/1967), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Nepitali Pereira da Silva e de Alice de Souza Silva.

O pretendente: CARLOS ALBERTO VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em São Vicente, SP, no dia (04/01/1980), residente e domiciliado em Guarulhos, 
SP, fi lho de Jose Carlos Vieira e de Angela Maria Ribeiro. A pretendente: JAQUELINE 
APARECIDA MENDES, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (09/09/1983), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ana 
Maria Mendes.

O pretendente: LUCAS ESPIRITO SANTO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
segurança, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/07/1988), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Ariovaldo Lucas de Lima e de Luzia Espirito Santo Lucas. 
A pretendente: LAIS TOMIE HOSOKAWA, estado civil solteira, profi ssão técnica de 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/12/1988), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Zenzo Hosokawa e de Tioko Hosokawa.

O pretendente: RINALDO LUIS BRAÇAROTTO, estado civil divorciado, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/09/1965), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Florival Braçarotto e de Lourdes Martin Braçarotto. A pretendente: 
ELIANE AMANCIO ALVES, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (04/01/1974), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Wilson Amancio Alves e de Adelaine de Britto Alves.

O pretendente: ANDRÉ RODRIGUES RESTREPO, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/03/1990), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Amarildo Pereira Restrepo e de Antonieta da Conceição 
Rodrigues Restrepo. A pretendente: MARCIA CRISTINA COTTA, estado civil solteira, 
profi ssão assistente administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/03/1992), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Anastacio Cotta e de Deolinda 
Aparecida Cotta.

O pretendente: EDIVANIO GONZAGA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão aj.geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/05/1989), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Jose Gonzaga Silva e de Jove Vieira da Silva. A pretendente: GABRIELA 
GRACIANO BERNARDO RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (16/09/1995), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Francisco Bernardo Rodrigues Filho e de Elizabete Graciano de Oliveira.
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

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efi gênia 
Dra. Ruth de Andrade Moraes - Ofi cial

O pretendente: CICERO JOSÉ FELICIANO, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Cupira - PE, data-nascimento: 20/07/1974, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de José Feliciano Filho e de Maria Erondina da Conceição. A pre-
tendente: MARIA ADRIANA LOURENÇO DOS SANTOS, profi ssão: autônoma, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Coruripe - AL, data-nascimento: 10/06/1979, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Lourenço Sobrinho e de Laura Maria dos 
Santos Lourenço. R$12,58
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

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por 
meio deste notificar os contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações 
financeiras pendentes. A não regularização integral no prazo de 05(cinco) dias a partir da 
publicação deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contra-
tados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 2394-0201"
Empresa: A. R. DA S. - CNPJ: **.*36.196/0001-** - Contrato: 4500007997;
Empresa: A. V. F.  - CNPJ: **.*57.270/0001-** - Contrato: 4500012895;
Empresa: J. A. DE O. F. - ME - CNPJ: **.*62.086/0001-** - Contrato: 4500010339;
Empresa: C. DE C. P. S.  - LTDA - ME - CNPJ: **.*48.067/0001-** - Contrato: 4500015937;
Empresa: S. S. - T. DA I. LTDA - ME - CNPJ: **.*06.121/0001-**-Contrato: 4500021012;
Empresa: A. N. S. G. - ME - CNPJ: **.*76.474/0001-** Contrato: 4500008397

1ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007973-
70.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ADRIANA KOWALISKI, CPF 
246.895.718-05, que VSTP Educação Ltda. ajuizou-lhe uma ação monitória que foi julgada 
procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-a ao pagamento de R$ 23.241,08 
(atualizado até 06/06/2018). Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua intimação por 
edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob 
pena de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com expedição de mandado 
de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do CPC, ficando ADVERTIDA, independentemente de 
nova intimação, que terá 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer impugnação. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0004252-57.2011.8.26.0100 (USUC 93) 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) Victoria Yunes Estefno, 
Espólio de Theophilo Estefno, por seu inventariante Antônio Carlos Estefno; Domenico Paulo Bruno 
Caime, Walnice Lara Ferreira Biazini, Fabio Biazini, Pedro dos Santos, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Benedicta Amélia Alamino de Lima ou Benedita Amélia Alamino de Lima e 
Francisco Carlos Pereira de Lima, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de 
domínio sobre o imóvel localizado na Avenida Embaixador Álvaro de Lins, nº 496 Água Funda - São 
Paulo SP, com área de 233,00 m², contribuinte nº 048.090.0045-1, 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. 

3ª Vara Cível – Regional Santo Amaro – EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL 
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação dos executados JONATHAN LAURIOLA (CPF 
055.240.717-85) e NICOLE CIHLAR VALENTE (CPF 135.217.738-25) e demais interessados, expedido 
na Cumprimento de Sentença nº 1010493-91.2015.8.26.0002/01, em trâmite na 3ª Vara Cível do Foro 
Regional II – Santo Amaro, requerida por PAULO ALUISIO DE SOUZA HORTA (CPF 020.715.098-20). 
O Dr. Claudio Salvetti D’Angelo, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do CPC, 
FAZ SABER que levará a praça os bens abaixo descritos, através do portal de leilões on-line da 
ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue:  
1. IMÓVEL: APARTAMENTO nº 102, localizado no 10º andar do empreendimento denominado MORADA 

MARAJOARA II, situado na Rua José Jardim da Silveira nº 140, do 29º Subdistrito – Santo Amaro, com 
a área privativa de 58,00m², a área de garagem de 23,215m², correspondente a 1 vaga indeterminada 
na garagem a área comum proporcional de 24,81m², perfazendo a área total construída de 106,025m², 
correspondendo-lhe a fração ideal de 1,8193% no terreno.  Contribuinte: 090.094.1062-5. Matrícula 
nº 226.833 do 11º CRI da Capital/SP. ÔNUS: Consta da referida matrícula  Av.19(26/04/2017) - 
Penhora Exequenda  

2. AVALIAÇÃO: R$ 351.396,94 (julho/2018 - Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos 
Judiciais do TJSP).  

3. VISITAÇÃO - Não há visitação. 
4. DATAS DAS PRAÇAS – 1ª Praça começa em 21/09/2018, às 15h30min, e termina e em 25/09/2018, 

às 15h30min, e; 2ª Praça começa em 25/09/2018, às 15h31min, e termina e em 16/10/2018, às 
15h30min  

5. CONDIÇÕES DE VENDA – Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior que 
a avaliação (1ª Praça) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação 
(2ª Praça). Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de 
arrematação parcelada, (obrigatoriamente encaminhadas via sistema do site, nos termos do Art. 22, 
parágrafo único da Resolução nº 236 do CNJ), necessário sinal não inferior a 25% do valor da 
proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, 
prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, 
parágrafo único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do CPC). 

6. PAGAMENTO - Os preços dos bens arrematados deverão ser depositados através de guia de depósito 
judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, 
respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização da praça. Em até 5 horas após o 
encerramento da praça, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 
884, IV do CPC).  

7. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no 
valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 
01 (um) dia útil a contar do encerramento da praça na conta do Leiloeiro Oficial: Fabio Zukerman 
CPF 215.753.238-26, Banco Itaú, Agência 3756, C/C 24235-4 (Art. 884, parágrafo único do CPC e 
Art. 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).  

8. DO CANCELAMENTO DA PRAÇA APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso a praça seja cancelada 
após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo entre as partes ou pagamento da 
dívida, será devido o reembolso das despesas suportadas pelo leiloeiro, que serão pagas pela parte 
requerida ou àquele que der causa ao cancelamento. 

9. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas e 
impostos até a data da praça serão pagos com o produto da venda, mediante apresentação de extrato 
pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, parágrafo único do CTN). O bem será alienado no 
estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores 
e de área de responsabilidade do arrematante, que será responsável por eventual regularização que se 
faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão 
na posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 
2º e Art. 903 do CPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. 
Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a 
aplicação das medidas legais cabíveis. 

10. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando 
a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, 
Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2388-8283 e e-mail: contato@zukerman.com.br.  Para 
participar acesse www.zukerman.com.br. 

Ficam os executados JONATHAN LAURIOLA e NICOLE CIHLAR VALENTE, e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como 
da penhora realizada em 10/07/2017. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 31 de julho de 2018. 
 
 
 
 
 (11) 2388-8283 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

4ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0015130-
68.2016.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Renato de Abreu Perine, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROBERTA 
VIEIRA JUSTINO, CPF. 302.09.488-84 que nos autos da ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 
proposta por parte de ABETEC - Associação Brasileira de Educação e Tecnologia, procedeu-se o 
bloqueio através do sistema BACENJUD, no valor de R$ 1.339,72 (fls. 102/13 e 127/128). Estando a 
executada em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, apresente impugnação (Art.525 do CPC/2015), na ausência dos quais 
prosseguirá o feito em seus ulteriores termos.. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de julho de 2018. 
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: PHILIPP HEIN, de nacionalidade alemã, solteiro, economista, natural 
da Alemanha, no dia (25/04/1980), residente e domiciliada no Jardim das Bandeiras, 
São Paulo, SP, fi lho de Dieter Hein e de Brigitte Hein. A pretendente: CLEONICE DIAS 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, solteira, assiate social, natural nesta Capital, 
Santo Amaro, SP, no dia (09/08/1979), residente e domiciliada no Jardim das Bandeiras, 
São Paulo, SP, fi lha de Milton Elmitos dos Santos e de Luzia Pereira Dias dos Santos.
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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São Paulo, quarta-feira, 22 de agosto de 2018 Página 6

Especial

Ricardo Westin/Ag. Senado/Especial Cidadania

No estado de São Paulo, uma CPI investiga propinas 
pagas na aquisição do lanche de colégios estaduais. 
Em Bom Jardim (MA), a prefeita acusada de embolsar 

verbas da merenda e exibir nas redes sociais sua vida luxuosa 
ganha a alcunha de “prefeita ostentação”.

Recorrentes no noticiário, problemas como esses se ex-
plicam, em parte, pelo gigantismo do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar, o que dificulta a fiscalização.

Por meio do programa, o Ministério da Educação (MEC) 
investe bilhões de reais para 
que diariamente haja me-
renda em todas as escolas 
públicas do Brasil — muni-
cipais e estaduais, da creche 
ao ensino médio.

O dinheiro vai para os 
5.570 prefeitos e os 27 go-
vernadores, que compram 
os alimentos que serão pre-
parados pelas merendeiras e 
servidos aos estudantes. No 
ano passado, o MEC aplicou 
R$ 3,9 bilhões.

Devido à capilaridade e à 
descentralização do progra-
ma, o MEC não tem braços 
suficientes para vigiar o 
destino da verba. Tal missão é confiada aos 5.597 Conselhos 
de Alimentação Escolar, um para cada prefeitura e governo 
estadual.

Os conselhos são formados por voluntários da sociedade e 
do poder público que trabalham sem receber salário.

Merenda escolar é vigiada no 
país por 80 mil “detetives”

Em Brasília, colégios públicos servem pipoca como prato principal das 
crianças. Na cidade de São Paulo, o diretor de uma escola municipal marca 
com caneta a mão das crianças que já lancharam, para impedir que voltem 
para a fi la e comam outra vez

Como detetives, 80 mil conselheiros investigam com lupa 
tudo que envolve a merenda: o depósito do dinheiro federal 
na conta bancária, a prestação de contas do município ou do 
estado, a escolha dos alimentos, a licitação, a entrega dos 
produtos, as condições de armazenamento, a higiene das 
cozinhas, o preparo e o valor nutricional das refeições e até 
mesmo a satisfação dos alunos.

Para ajudar os conselheiros na investigação, o MEC e o 
Tribunal de Contas da União (TCU) recentemente publicaram 
uma cartilha contendo dicas bem práticas — como averiguar 
se a empresa de alimento vencedora da licitação não pertence 
a algum político e verificar se a lixeira do refeitório não fica 

cheia depois do lanche, o que 
indicaria comida ruim.

Maquiar 
realidade

O vice-presidente do Conse-
lho de Alimentação Escolar do 
Distrito Federal, André Luiz de 
Souza Santos, afirma:

— As visitas que nós fazemos 
às escolas são de surpresa, sem 
aviso, para que os diretores 
não tenham tempo de maquiar 
a realidade. Ainda há diretores 
que só olham o ensino e negli-
genciam a alimentação. Não 
percebem que a criança com 
fome não consegue assimilar 

o que o professor ensina.

O coordenador-geral substituto do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar, Valmo Xavier da Silva, acrescenta:

— Existem casos, e não são poucos, de crianças muito 
pobres que comem apenas no colégio. É só por causa da 
alimentação escolar que elas vão todos os dias para a aula.

No ano passado, no Cruzeiro (DF), um menino de 8 anos 
desmaiou de fome assim que chegou à escola pública onde 
estudava e teve que ser socorrido por uma ambulância.

Valor congelado
O MEC destina um valor fixo à alimentação de cada aluno. 

Para um estudante do ensino fundamental ou médio, são 
R$ 72 por ano (R$ 0,36 por dia letivo). Para uma criança da 
creche, R$ 214 por ano (R$ 1,07 por dia).

— Os valores são um absurdo, incompatíveis com o preço 
dos alimentos praticados no Brasil — critica a senadora Rose 
de Freitas (Pode-ES).

Por essa razão, o dinheiro do MEC precisa ser complemen-
tado por prefeituras e estados, mas isso nem sempre ocorre.

Rose lembra que o valor dos repasses federais passam 
longos períodos congelados. De 2012 a 2016, não tiveram 
reajuste. O último aumento foi em 2017. Por isso, ela redigiu 
um projeto que obriga o governo a reajustá-los anualmente 
conforme a inflação. O PLS 394/2016 está na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE).

Em outra frente, o senador Roberto Rocha (PSDB-MA) 
apresentou um projeto que duplica o repasse federal para 
os alunos que vivem em cidades em situação de extrema 
pobreza (onde pelo menos 30% da população tem renda 
familiar mensal de até R$ 77 per capita). O PLS 217/2015 é 
estudado pela Câmara.

— As necessidades nu-
tricionais de crianças e 
jovens são as mesmas em 
todo o país, mas são muito 
diferentes as suas possibi-
lidades de tê-las supridas 
adequadamente. Nos mu-
nicípios pobres, ainda há 
desnutrição infantil — diz.

Roberto Rocha também 
é autor do PLS 216/2015, 
que transforma o desvio de 
dinheiro da merenda em 
crime específico, listado 
no Código Penal, com pena 
de até 14 anos de prisão. 
O projeto está pronto para 
ser votado na Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ).

Os problemas que os con-
selheiros encontram devem 
ser denunciados ao MEC, ao 

TCU, ao Ministério da Transparência e Fiscalização, à Polícia 
Federal, ao Ministério Público, à Assembleia Legislativa ou 
à Câmara Municipal.

Reality show
Para que as boas práticas na merenda se tornem conhecidas 

e sejam replicadas, o governo tem apostado em competi-
ções nacionais. Está com as inscrições abertas um concurso 
destinado aos conselheiros. O MEC receberá até o dia 19 
a descrição das experiências dos conselhos municipais e 
estaduais e escolherá as 15 mais inovadoras e criativas para 
publicar num livro.

Uma competição dirigida às merendeiras selecionou as 
receitas mais nutritivas e saborosas preparadas por elas para 
os estudantes. As dez vencedoras agora estão gravando o 
programa Super Merendeiras, da TV Escola, um reality show 
nos moldes do Masterchef, em que jurados elegem o melhor 
prato de todos.

A alimentação escolar virou política pública em 1955, no 
governo Café Filho. A ação foi batizada de Campanha de 
Merenda Escolar, que lentamente cresceu até virar o maior 
programa do gênero no mundo. Em 1988, a alimentação escolar 
se transformou num direito constitucional dos estudantes

Governo federal envia dinheiro a estados e municípios para merenda.
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Verba federal garante alimentação em todas as escolas 
públicas. Rose defende que repasse

sofra reajuste anual.
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Monitorar as redes sociais de
sua marca pode ajudar no

tratamento de fake news e a
conhecer melhor o seu público

O mundo atual é 

conectado e as conversas 

acontecem no ambiente 

digital, por isso, saber o 

que falam de sua marca 

é imprescindível para 

criar ações assertivas. 

Veja 5 razões para 

monitorar a sua marca 

e como tirar proveito 

disso

Toda marca que tenha 
interesse em crescer e 
se consolidar no mer-

cado precisa estar presente 
nas redes sociais. Palco de 
discussões de grande parte da 
sociedade, essas mídias assu-
miram um papel importante na 
divulgação e relacionamento 
entre a empresa e seus con-
sumidores. O público começou 
a utilizar desses recursos para 
comentar sobre suas opiniões 
e gostos, e acompanhar o que 
é dito online se tornou im-
prescindível no processo de 
conhecer e entender os seus 
desejos. 

Enquanto a criação e aplica-
ção de uma pesquisa de merca-
do envolve altos gastos e muita 
demanda de tempo, monitorar 
o que dizem e opinam nas redes 
sociais por meio de platafor-
mas como a Scup Social é um 
trabalho mais ágil, dinâmico, 
menos custoso e ainda ajuda 
as marcas a criarem ações 
imediatas para aproveitarem 
o que está sendo dito naquele 
exato momento. 

Dentro deste cenário, não 
dá para não ter uma conta 
no Facebook, um usuário no 
Twitter ou um perfi l no Ins-
tagram e não acompanhá-los 
cuidadosamente. Monitorar 
sua marca signifi ca ter posse 
de informações valiosas. Isso 
por si só já justifi ca um mo-
nitoramento, mas ainda há 
mais razões para acompanhar 
de perto as métricas da sua 
empresa no mundo digital. 

Identifi car e tratar as 

fake news

As notícias falsas, também 
conhecidas pelo termo em 
inglês fake news, fazem cada 
vez mais parte do nosso dia a 
dia, e isso não é mais novidade. 
Até haver uma solução para 
acabar com essa tendência 
é necessário estar atento 
aos conteúdos publicados, 
sobretudo nas redes sociais. 
Sejam totalmente falsas, meias 
verdades ou notícias fora do 
contexto, um boato espalhado 
na internet pode comprometer 
a imagem de uma marca. Mo-
nitorar as redes sociais ajuda 
a identifi car mais facilmente 
estas eventuais mentiras. Com 
uma ferramenta própria para 
isso é possível observar em 
tempo real a propagação dos 
conteúdos que mencionarem o 
nome da empresa ou termos re-
lacionados e identifi car quando 
uma fake news é publicada 
para poder desmentí-la em 
um curto espaço de tempo. 
Mas é importante relembrar: 
as ferramentas não detectam 
perfi s e nem notícias falsas. Por 
isso é necessário estar sempre 
atento ao monitoramento.

Conhecer as ações dos 

seus concorrentes

Quando queremos saber algo 
sobre uma determinada marca, 
basta entrar em suas redes 
sociais. Lá é possível ter uma 

ideia da imagem que ela quer 
passar para os seus consumido-
res ou futuros clientes por meio 
dos comentários positivos, 
reclamações, o atendimento 
da empresa, quantidade de 
curtidas, serviços, promoções, 
campanhas etc. Mas sem uma 
ferramenta de monitoramento 
fi ca impossível acompanhar o 
que dizem sobre os seus con-
correntes de forma prática e 
ágil. E conhecer as ações de 
quem compete diretamente 
com você é valido para enten-
der melhor sobre o mercado 
em que atua, fazer benchmark, 
conhecer o seu próprio negócio 
e identifi car oportunidades e 
mudanças.

Identifi car o 

comportamento do 

público com relação a sua 

marca

As ferramentas de monitora-
mento de redes sociais devem, 
também, conter a possibilidade 
de analisar o sentimento da 
menção. Com isso é possível 
perceber se o posicionamen-
to do público perante a sua 
marca é positiva, negativa ou 
neutra. Essa etapa é uma das 
mais importantes na avaliação 
e classifi cação das opiniões 
coletadas no monitoramento 
porque ajuda a estudar quais 
estratégias ou produtos fun-
cionam para sua marca e o 
que pode ser melhorado ou 
contornado, e identifi car como 
anda a saúde do seu produto 
ou serviço.

Evitar crises

Com um monitoramento 
de redes sociais é possível 
saber de todas as menções 
aos termos relacionados com 
o seu negócio — seja o nome 
da sua marca, do seu produto 
e até mesmo do seu concor-
rente. Dessa forma é possível 
saber quando alguém estiver 
falando sobre você ou sua área 
de atuação. Isso signifi ca que 
fi ca mais fácil para a empresa 
identifi car qualquer crise que 
venha a acontecer e contornar 
a situação rapidamente. Nada 
de ser o último a saber e ainda 
ter de lidar com uma bola de 
neve.

Identifi car oportunidades

Ao monitorar uma marca, 
nada passa despercebido. Com 
a ferramenta certa, é possível 
saber toda vez que um consu-
midor mencionar o nome do 
seu negócio, independente se 
utilizarem o @ ou não. Dessa 
forma, a empresa pode não 
só responder os clientes que 
entram em contato direta-
mente, mas também aqueles 
que estão comentando alea-
toriamente sobre a marca. Se 
alguém posta no Twitter que 
achou seu último lançamento 
incrível, mas está na dúvida se 
irá comprá-lo, por exemplo, o 
time pode respondê-lo com 
três razões imperdíveis para 
adquirir o produto — e engana-
-se quem achar que a maior 
conquista nessa interação é a 
venda. Quando um consumidor 
é surpreendido positivamente, 
ele passa a enxergar a marca 
com outros olhos.

(*) É formado em Ciências da 
Computação pela Universidade 

de São Paulo e desenvolvedor de 
produtos da área de tecnologia, 

focadas em melhorar a comunicação 
entre empresas e consumidores. 
Hoje atua como General Manager 

da multinacional Sprinklr, onde 
tem o apoio e respaldo para a o 

desenvolvimento da sua principal 
criação, a plataforma Scup.

Renato Shirakashi (*)

News@TI
Treviso Corretora de Câmbio inicia operação 
em Orlando 

@Para atender a nova demanda de famílias brasileiras que se 
mudaram para os Estados Unidos nos últimos tempos em busca 

de mais segurança, qualidade de vida e fugindo da crise econômica 
do Brasil, a Treviso Corretora de Câmbio abriu o primeiro escritório 
internacional – a Treviso América – em Orlando, na Flórida (EUA). A 
empresa prestará serviço para quem quer se mudar ou ter uma casa de 
veraneio, ou ainda fazer negócios no local, facilitando as transferências 
internacionais de acordo com as regras do Banco Central brasileiro e 
do banco norte-americano.  Além de ter o suporte personalizado para 
a realização de remessas internacionais, o brasileiro que é atendido 
por uma corretora conta com a facilidade de ter taxas menores do 
que as praticadas pelos bancos, tirar dúvidas e receber suporte legal 
(www.trevisocc.com.br).

Omnicanalidade! Em algum 
momento, nos últimos anos, 
você já deve ter ouvido essa 
expressão. Ela diz respeito à 
integração de todos os canais 
da empresa para melhorar a 
experiência do consumidor. 
Ganhou força com a populari-
zação dos dispositivos móveis 
nesta década, mas, mesmo 
assim, era mais um desejo 
dos empresários do que algo 
prático e fácil de ser imple-
mentado – pelo menos até 
agora. Isso porque soluções 
que promovem a união do 
digital com o comércio físico 
fi nalmente começam a provar 
os primeiros resultados no 
mercado.  

 
Essa situação exige uma resolução rápida. Três em cada 

quatro consumidores, em todo o mundo, desejam que os atuais 
processos desconectados de compra entre os diferentes canais 
se convertam em uma experiência omnichannel unifi cadas em 
um futuro próximo, de acordo com pesquisa patrocinada pela 
Manhattan Associates. Já um levantamento da Deloitte apontou 
que, em 2015, o digital infl uenciou US$ 1,7 trilhão das vendas 
off-line em todo o mundo.

 
Diferentemente do que muitos imaginavam, essa integração 

entre os canais no varejo não começa pelo e-commerce, mas 
sim pela loja física. É uma mudança de paradigma importante. 
Com a chegada do comércio eletrônico, entre os anos 1990 e 
2000, muitos especialistas projetaram até mesmo o fi m do varejo 
tradicional. Mas não foi o que aconteceu. A maior transformação 
fi cou restrita ao consumidor. Ele é que se tornou digital com os 
diferentes recursos a sua disposição. Assim, aos poucos, site, 
mobile e marketplace se convergem e a marca precisa estar pre-
sente de forma unifi cada em todas as áreas que o cliente acessa. 

 
O grande gap então está, ou estava, em como reconhecer 

esse cliente e o seu comportamento quando ele sai do mundo 
digital, onde todas as suas trilhas podem ser identifi cadas e 
analisadas. E isso hoje é possível por meio de dispositivos IoT 
(Internet das Coisas) que conseguem captar informações sobre 

o fl uxo de visitantes no varejo 
por meio de sensores que além 
de disponibilizar indicadores 
fundamentais como taxa de 
conversão, de retorno e de 
permanência, permitem que 
os dados de comportamento 
sejam cruzados com ferra-
mentas de CRM (gestão de 
relacionamento com o clien-
te), agências de mídias e DMPs 
(Data Management Platform) 
ativando ações de maneira 
integrada e personalizada em 
tempo real, tendo como alvo 
tanto o cliente quanto o pró-
prio vendedor. Ou seja, é um 
ecossistema muito maior que 
começa a tomar corpo para 
que a transformação digital 

aconteça e, logo, a omnicanalidade também. 
 
Evidentemente essa transformação não será do dia para a noite. 

A omnicanalidade envolve uma mudança na própria cultura da 
empresa. É necessário enxergar além. Hoje, os empreendedores 
mais inovadores não olham suas estratégias para cada canal de 
atuação, eles têm uma única área chamada "digital", inclusive 
com equipes consolidadas, antes chamadas de on e offl ine.

 
A meu ver, essa mudança de cultura deve ser um movimento 

uno na companhia e a grande energia deve estar concentrada 
nos líderes, para que processos mentais passem por disrupção 
e comecem a ser implantados em todas as áreas da empresa, 
caso contrário, o projeto certamente estará condenado a fi car 
ultrapassado. 

 
Seja on ou off-line, o cliente será sempre será um! E para que 

a marca consiga preservar sua experiência sem que as barreiras 
apareçam, é necessário conhecê-lo em qualquer momento, num 
caminho que vai desde a sua intenção até a compra propria-
mente dita. Sem isso, será impossível contemplar o "omni", que 
signifi ca "tudo", e, portanto, por mais que haja esforços, sua 
atuação estará sempre incompleta.

 
(Fonte: Walter Sabini Junior é sócio-fundador da FX Retail Analytics, empresa 

que oferece inteligência para o varejo por meio do monitoramento de fl uxo).

Você está preparado para a omnicanalidade? 

Paul Whitelam (*)

Segundo um estudo da 
Oxford Economics, 89% 
das pequenas e médias 

empresas consideram que a 
transformação digital é vital 
para a sua sobrevivência e 54% 
acreditam que as mudanças tec-
nológicas já são uma prioridade 
em suas agendas.

No Brasil, as organizações 
brasileiras estão atentas à im-
portância deste movimento. De 
acordo com uma pesquisa en-
comendada pela SAP, 56% das 
empresas pretendem aumentar a sua receita em até 10% como 
resultado direto da transformação digital. O relatório revelou 
ainda que as ferramentas que estão sendo mais consideradas no 
mercado brasileiro são Big data e analytics (63%), plataformas 
de segurança (59%), mobile (51%), cloud computing (50%), e 
loT (45%). 

Para as PMEs, a transformação digital é vista principalmente 
como uma transformação na maneira de se fazer negócios, pois 
não se trata apenas de tecnologia, mas também de pessoas, o 
que inclui funcionários, clientes e partes interessadas.

Infelizmente, acredita-se que até 70% das iniciativas de 
transformação digital provavelmente falharão, de acordo com 
estudo do IDC, em função de erros decorrentes, por exemplo, 
da falta de uma defi nição clara da estratégia digital, colaboração 
insufi ciente entre as partes interessadas e recursos limitados de 
pessoal qualifi cado.

70% de insucesso é uma taxa espantosamente alta, por isso, 
para evitar que a transformação digital do seu negócio torne-se 
mais uma estatística, é importante entender que não se trata 
apenas de tecnologia - embora essa peça seja uma grande parte. 
Também é essencial engajar todos os envolvidos e planejar o 
ritmo das mudanças, incluindo a consideração sobre eventuais 
interrupções e ajustes futuros.

Existem diversas maneiras de implementar estrategicamente 
um processo de gerenciamento de mudanças e, também, há mui-
tas formas disto dar errado, portanto, aqui estão alguns passos 
simples para o sucesso da transformação digital em um negócio: 

1. Estabeleça expectativas iniciais claras - Liderar uma 
grande transformação tecnológica signifi ca cultivar entusiasmo 
e otimismo entre sua equipe, por isso, esperar que dê tudo certo 
não é sufi ciente. Estabeleça metas claras e expectativas realis-
tas. Converse sobre os piores cenários, obstáculos prováveis e 
improváveis e riscos potenciais, a fi m de desenvolver um plano 
que possa contemplar qualquer interrupção e ajudar a prevenir 
um desastre.

2. Conecte pessoas e confi rme planos por meio de buy-

-in antecipado - O andamento será diferente para cada nível 
da organização, por isso estabeleça marcos signifi cativos e tenha 
um escopo claro de trabalho para ajudar a gerenciar as expec-
tativas de como serão as mudanças em sua empresa. Facilitar 
o gerenciamento de mudanças requer o desenvolvimento de 
uma narrativa clara de "por quês", capaz de explicar os papéis e 
responsabilidades de todos os envolvidos, ao mesmo tempo em 
que se pré-defi ne a propriedade nos  vários estágios ao longo do 
caminho, para garantir que tudo corra bem. Ao comunicar-se 
proativamente em todas as etapas do processo, você permitirá 
que a equipe acostume-se à ideia e se sinta à vontade para for-
necer informações, tornando o processo de transformação digital 
inclusivo e aberto.

Sete segredos para o sucesso da 
transformação digital em PMEs

A transformação digital é uma iniciativa crucial para muitas PMEs (pequenas e médias empresas) em 
suas estratégias de negócios. Com as tecnologias emergindo em um ritmo acelerado e os modelos 
de negócios evoluindo continuamente, novas fontes de receita e oportunidades para empresas 
anteriormente tecnofóbicas estão se tornando uma realidade

3. Execute um piloto - Crie um programa piloto no estágio 
preliminar para resolver qualquer possível problema inicial. 
Quaisquer difi culdades encontradas serão melhor gerenciadas 
no início do que quando encontradas em um estágio posterior. 
Ao garantir que todos os membros de sua equipe saibam o que 
está acontecendo e trabalhem lado a lado durante o piloto, você 
pode gerar um plano mais efi ciente e abrangente, que fornecerá 
uma oferta melhor e maiores chances de sucesso. 

4. Permaneça ágil - Planeje uma entrega modular e em etapas 
que acomode o trabalho não planejado. Habilite a fl exibilidade 
em sua agenda para permitir alterações nas prioridades, se ne-
cessário, sem precisar reiniciar o processo. 

5. Treine para resolver qualquer imprevisto - Treine, 
desde o início, sua equipe para que esteja ambientada às tecno-
logias implementadas na transformação digital de sua empresa e 
planeje mais treinamentos à medida que novas inovações sejam 
introduzidas. Quando possível, o treinamento em novos sistemas 
deve começar bem antes de entrar em operação, isso é essencial 
para garantir que os funcionários sintam-se confortáveis com a 
tecnologia, tornando a mudança fi nal defi nitiva o mais simples 
possível. Realize treinamentos periódicos após o lançamento 
para garantir que todos estejam utilizando o sistema da maneira 
pretendida, à medida que novos processos ou políticas sejam 
adicionados e à medida que novos funcionários ou contratados 
ingressem na organização. A implementação inicial e os progra-
mas de treinamento podem precisar ser revisados e atualizados 
para incluir melhorias, identifi cadas por meio de uso em larga 
escala ou padrões de uso não capturados nos planos originais.

6. Forneça ferramentas de apoio contínuas - Mesmo com 
todo o tempo e recursos investidos em treinamento, os funcioná-
rios provavelmente voltarão aos velhos hábitos e precisarão de 
apoio contínuo para mudar a maneira como operam. Certifi que-se 
de que todo grupo de usuários tenha suporte regular para manter 
a nova metodologia de trabalho. 

7. Olhe além da linha de chegada - A gestão da mudança é 
um esforço de longo prazo, que necessita de um acompanhamento 
regular das principais partes interessadas após a conclusão do 
projeto, demonstrando assim o compromisso contínuo com a mu-
dança da transformação digital, e a importância de suas opiniões.

A transformação digital em qualquer empresa pode se tornar mais 
complicada quando há o envolvimento de muitas pessoas - espe-
cialmente quando a mudança é de toda a organização. Priorizar e 
planejar o gerenciamento de mudanças logo no início dará a você 
as ferramentas para resolver os problemas à medida que forem 
surgindo, antecipando-os e neutralizando-os antes do prazo.

(*) É Vice-presidente sênior de marketing global da ClickSoftware, líder no 
fornecimento de soluções para a gestão automatizada e otimização

da força de trabalho e serviços em campo.
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Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 22 de Agosto de 2018. Dia de Nossa Senhora Rainha, São 
Felipe Benício, São Timóteo, São Fabriciano, Santo André de Fiésole, São 
Mauro, e Dia do Anjo Aladiah, cuja virtude é a saúde. Dia das Vocações 
Leigas, Dia Nacional do Folclore, Dia do Excepcional, e Dia do 
Supervisor de Educação. Hoje aniversaria o cineasta Ruy Guerra que 
faz 87 anos, o comediante Ary Toledo nascido em 1937, o ator Tarcísio 
Filho que nasceu em 1964, o ator Rodrigo Santoro que chega aos 43 anos.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste último dia e grau é orgulhoso, prático e altamente 
intuitivo. Honesto, trabalhador, com capacidade para liderar tem uma 
personalidade carismática e profunda capacidade de compreender as 
pessoas. Tem boa disposição física, um coração bom e forte e uma vida 
social intensa. A imaginação é a sua principal ferramenta de trabalho, 
mesmo que se dediquem a atividades mais concretas. Em geral têm uma 
visão bem aguçada podendo dedicar-se a vida política. Na verdade o que 
mais o atrai mesmo é às relações íntimas. Reservado, se preocupa com o 
bem estar dos outros, mas nunca perde o seu jeito desconfi ado e realista.

Dicionário dos sonhos
LADRÃO - Muitos, segurança maior nas questões 
fi nanceiras. Em sua casa, negócios promissores à frente. 
Ser roubado, perda de dinheiro. Ver roubar outra 
pessoa, sua descrença não o deixa prosperar. Matar um, 
infortúnio. Brigar ou ser ferido por um, viagem. Prendê-
lo, irá superar difi culdades. Fazer parte de um bando e 
ser um ladrão, sorte no jogo durante a fase da Lua em 
que sonhou. Números da sorte: 03, 07, 22, 27 e 56.

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

Esta quarta é décimo segundo dia da lunação. Bem cedo a Lua faz um mau aspecto com Vênus que tende a difi cultar as relações 

e o contato com o lado feminino. Mas no decorrer da manhã, a  Lua faz aspectos positivos com Júpiter e Netuno que provocam 

maior leveza, confi ança e compreensão. Porém, ainda teremos que lidar com alguns confl itos que irão prosseguir nesta metade 

de semana. A Lua em conjunção com Plutão pode trazer à tona disputas de poder.  Tendência à manipulação das situações e 

difi culdade de relações. Será importante usar esse poder, essa força para a concretização das metas já traçadas. Não será bom 

mudar, mas levar adiante e perseguir o que desejamos no fi nal do dia.
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A Lua faz aspectos positivos com 
Júpiter e Netuno pela manhã, que 
provocam maior leveza, confi ança 
e compreensão. E isso dará bons 
momentos para encontrar soluções 
junto da família. Novas ideias po-
dem surgir, analise-as muito bem. 
81/681 – Cinza.

É hora de se buscar o bom debate 
e a discussão criativa nos assuntos 
pendentes. O momento é bom para os 
interesses fi nanceiros. Se começar a 
agir no fi nal da tarde poderá tomar as 
atitudes adiadas, obter soluções e ter 
surpresas agradáveis. 62/762 – Azul.

Bem cedo a Lua faz um mau aspecto 
com Vênus que tende a difi cultar 
as relações e o contato com o lado 
feminino. A insatisfação tende a 
afastá-lo de perto da família. A 
tarde irá encontrar saída para o que 
vem limitando as suas realizações. 
94/694 – Branco.

Na parte da manhã pode faltar 
clareza e há propensão à dispersão 
e até algum desânimo.  A Lua em 
conjunção com Plutão pode trazer 
à tona disputas de poder. Tendência 
à manipulação das situações e difi -
culdade de relações. Os sentimentos 
positivos a noite podem superar uma 
grande difi culdade. 83/383 – Azul.

Boa disposição para o trabalho e 
negócios fi nanceiros enquanto o 
Sol estiver na casa do dinheiro. Terá 
que lidar com alguns confl itos que 
irão prosseguir nesta metade de 
semana. A Lua em conjunção com 
Plutão pode trazer à tona disputas 
de poder.94/494 – Vermelho.

Muito cuidado para não destruir com 
suas atitudes o que estava sendo 
construído. Tendência à manipula-
ção das situações e difi culdade de 
relações. Será importante usar esse 
poder, essa força para a concretiza-
ção das metas já traçadas. Aguarde 
para comemorar o novo ano astral 
que vai chegar. 31/731 – Verde.

Novas ideias impulsionam os em-
preendimentos profissionais. À 
tardinha pode faltar clareza e há 
propensão à dispersão e até algum 
desânimo que precisa ser controla-
do.  Use sua mente mais objetiva e 
prática para aumentar suas chances. 
72/372 – Amarelo.

É hora de se buscar o bom debate 
e a discussão criativa. Não sofra 
antecipadamente por problemas 
que ainda não são reais e talvez 
nunca ocorram. A noite será de 
astral equilibrado pela infl uência 
da Lua ainda crescente , podendo 
encontrar soluções 31/931 – azul.

Ajude quem precisa, estenda a mão 
ao próximo e faça como a si mesmo. 
Se surgirem confusões por problemas 
pessoais e domésticos, mantenha a 
calma. Cuidado, o que está sendo 
construído por ser destruído facil-
mente pelo pessimismo e desanimo.  
45/345 – Branco.

As atitudes tomadas podem afastar 
as pessoas de seu convívio. Use de 
sentimentos nobres e evite o egoís-
mo que sempre atrapalha sua vida. 
Saiba agir para não perder uma boa 
chance que precisará de agilidade 
para ser inteiramente aproveitada. 
91/391 – Azul. 

Pela manhã pode haver enganos e 
confusões que deixa o começo do 
dia complicado e tira a certeza das 
coisas. Depois a Lua faz aspectos 
positivos com Júpiter e Netuno que 
provocam maior leveza, confi ança e 
compreensão.  No resto do dia deve 
desenvolver ainda mais suas habi-
lidades pessoais. 66/466 – Branco. 

Com o Sol esta semana na casa doze, 
a tendência é se isolar e fugir de 
situações difíceis. Evite diálogos, a 
comunicação fi ca complicada e pode 
tumultuar o relacionamento afetivo. 
Haverá maior capacidade de análise 
e concentração ao fi nal da tarde. 
88/488 – Rosa.

Simpatias que funcionam
Para evitar brigas com seu par: A meia-noite de uma 
noite de Lua Crescente, pegue uma folha de papel em 
branco e escreva, com caneta vermelha, seu nome, o da 
pessoa amada e seu pedido. Desenhe um coração em 
volta e mentalize seu amor e vocês felizes. Feito isso, 
coloque um bombom no meio do papel, dobre tudo, vá 
até a janela, levante o papel em direção à Lua e repita: 
Que minha felicidade e de m eu amor sejam eternas. 
Que o amor se renove sempre e as brigas acabem de 
vez”. Por fi m, enterre tudo num jardim ou num vaso 
com uma planta
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Infantil
Formada por Evandro Gracelli, Beth Amim, 

Mr. Nogara, Álvaro Faleiros e Luciano Noga-
ra, a Cia Vagalume compôs “Insetos no Céu” 
inspirada pela obra “O voo de Vadinho”, de 
Álvaro Faleiros e Fernando Vilela. O disco 
narra um dia na vida de um vagalume e sua 
paixão por uma faísca. Em cada página, 
Vadinho encontra outros insetos, como 

Cri-cris, o grilo; Bárbara, a barata; Milena, a 
minhoca; Mariana, a mosquinha de banana; 
Olga, a pulga; Lívia, a libélula; Marieta, a 
borboleta; Zizi, a muriçoca; Zito, o mosquito; 
e Totonho, o piolho. Vadinho interage com 
eles, em versos, e segue seu voo até que, ao 
longe, vê uma fogueira e uma faísca ilumina 
o seu coração. 

Serviço: Livraria Noesete, R. França Pinto, 97, Vila Mariana. 
Sábado (25) às 15h. Entrada franca.

Nota 
O Teatro Alfa está recebendo inscrição de projetos 

de espetáculos para compor o repertório da Temporada 
Família de 2019. Das propostas de peças recebidas, 
serão selecionadas 8 ou 9 que farão parte da progra-
mação no segundo semestre do ano que vem. Os pro-
jetos devem ser enviados para Teatro Alfa, a/c: Marcio 
Lourenço -Programação- Temporada 2019, Rua Bento 
Branco de Andrade Filho, 722, CEP: 04757-000, Santo 
Amaro – São Paulo – SP. Mais informações podem ser 
obtidas no (emailmarcio@teatroalfa.com.br ). 

Samba
O sambista Serginho Madureira, com participação 

especial de Moacyr Luz, interpreta composições 
próprias de seu primeiro CD, Deus É Quem Ilumina, 
lançado em 2001. Além da música-título, destaque 
para Mulher Bicuda, Sexta-feira, Labirinto, Muito 
Mais Que Perfeito, Malandro Já Nasce Malandro e 
Saudade, entre outras.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel.2076-9700. 
Sexta (24) às 21h30. Ingresso: R$ 20.

Banda de noise-rock instrumental Cosmo Grão.

A banda de noise-rock instrumental Cosmo Grão apre-
senta músicas autorais do CD Cosmograma, lançado em 
2016, e do EP homônimo, além de composições inéditas. 
O trio é formado por Thiago Menezes na guitarra, Rafael 
Gadelha no baixo e Cássio Sales na bateria, cujo som se 
caracteriza pela dinâmica diversa de ritmos, explorando 
suas infl uências diretas que transitam do punk rock e 
grunge ao desenvolvimento de atmosferas sonoras que 
misturam psicodelia e noise. O repertório do show é 
formado pelas composições próprias: Bob Gordo, Cabeça 
II, Caramujo, Villa Verde, Tatooine,Alexandre Mapa, 13°, 
Noite Soberba, Salamanca e Chorume, entre várias outras.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sábado (25) 
às 21h. Ingresso: R$ 20.

Orquestra Mundana Refugi.

A Orquestra Mundana 
Refugi apresenta 
repertório baseado 
no primeiro disco do 
grupo, o Sessões Selo 
Sesc #1, lançado no 
mês passado

As músicas executadas, 
que fazem parte do 
CD, são Ayacucho – 

tema tradicional mexicano, 
Trilogia – temas da Palestina, 
Irã e Andaluzia, Abertura 
Refugi, Mungu de cá, Por 
mar ser outro foi, Barquei-
ros do Rio, Samai Atlântico, 
Africanita, Close-up e Baião 
de Cinco. O grupo é compos-
to por vinte e um músicos 
vindos do Brasil, Guiné, Irã, 
Congo, Cuba, França, China, 
Palestina, Síria e Tunísia. 
Carlinhos Antunes, multi
-instrumentista que idealizou 
a orquestra, participa como 
diretor musical e também 
tocando instrumentos de 

Várias culturas

corda. O grupo apresenta te-
mas tradicionais da Palestina, 
Irã, Guiné, Congo e Brasil em 
arranjos inusitados, além de 

composições próprias.  Vozes 
e instrumentos como o kanun, 
acordeão, piano, violino, cítara 
chinesa, bouzouki e tantos ou-

tros dão vida a várias culturas.

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes Leme, 
195, tel. 3095-9400. Quarta (29) às 21h30. 
Ingresso: R$ 30.
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O Terno

Rock
O trio paulistano de canção-rocknroll-pop-experimental O 

Terno  apresenta repertório com composições do seu terceiro 
álbum, Melhor do que Parece (selo Risco, 2016), e também ou-
tros sucessos da banda. Formado por Tim Bernard es (guitarra 
e voz), Guilherme d’Almeida (baixo) e Biel Basile (bateria), o 
som do grupo mistura canções, rock pop e experimental, des-
tacando-se pela esté tica autoral na qual as infl uê ncias e timbres 
sessentistas e contemporâ neos aparecem com originalidade. 

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sábado (25) às 21h30. 
Ingresso: R$ 20.

Panama Filmes

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Simplicidade

“Na simplicidade aprendemos
que reconhecer um erro não
nos diminui, mas nos engrandece,
e que as pessoas não
existem para nos admirar, 
mas para compartilhar conosco
a beleza da existência.”

Roberto Shinyashiki



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 
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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:

GILSON GOMES SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão feirante, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/034.FLS.540 ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia primeiro de junho de mil novecentos e noventa e um (01/06/1991), residente e 
domiciliado Rua Professor Leonídio Allegreti, 66, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Adilson Batista Santos e de Maria Aparecida Gomes de Lima. ALEXANDRA CRISTINA 
GONSALES, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Vila Pru-
dente, nesta Capital, São Paulo, SP no dia treze de junho de mil novecentos e setenta e 
quatro (13/06/1974), residente e domiciliada Rua Professor Leonídio Allegreti, 66, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos Gonsales e de Lurdes da Silva Gonsales.

JOÃO PAULO BARBOSA DE LIMA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/048.FLS.182V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezesseis de junho de mil novecentos e oitenta (16/06/1980), residente e domiciliado 
Avenida Monsenhor Agnelo, 526, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Paulo Martins Pereira e de Nair Barbosa de Lima. EDILENE DE JESUS OLIVEIRA, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Santos, neste Estado, Santos, SP 
no dia dois de novembro de mil novecentos e sessenta e um (02/11/1961), residente e 
domiciliada Avenida Monsenhor Agnelo, 526, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Abdon Eduardo de Oliveira e de Teresinha de Jesus Oliveira.

JOSE NILTON GONÇALVES JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão segurança, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/011.FLS.225-VILA BRASILÂNDIA/SP), São Paulo, SP 
no dia trinta e um de outubro de mil novecentos e setenta e dois (31/10/1972), residente 
e domiciliado Rua Bernardino Prudenti, 193, bloco A, apartamento 12, Conjunto Resi-
dencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Nilton Gonçalves e 
de Francisca de Assis Pereira dos Santos Gonçalves. ELISABETE DE PAULA SOUZA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de higiene, nascida em Subdistrito Vila Matilde, 
nesta Capital (CN:LV.A/058.FLS.148-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
três de junho de mil novecentos e setenta e dois (23/06/1972), residente e domiciliada Rua 
Bernardino Prudenti, 193, bloco A, apartamento 11, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Olindo Prates de Souza e de Isabel de Paula Souza.

ALBERTO VIEIRA GENNARI, estado civil solteiro, profi ssão analista jurídico, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezenove de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (19/12/1985), residente e domiciliado Rua Jardim Tamoio, 1645, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Paulo Gennari e 
de Lucia Vieira Gennari. VILMA DA SILVA COSTA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de controle de qualidade II, nascida em Cianorte, Estado do Paraná, Cianorte, PR no dia 
vinte e dois de janeiro de mil novecentos e oitenta (22/01/1980), residente e domiciliada 
Rua Floresta Azul, 307, Jardim Presidente Dutra, 2º Subdistrito de Guarulhos, neste 
Estado, Guarulhos, SP, fi lha de Jose Manoel Costa e de Cecilia Ferreira da Silva Costa. 
Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2º Subdistrito de 
Guarulhos, neste Estado.

ALBERT ANENE IBEKWE, estado civil solteiro, profi ssão cabeleireiro, nascido em Anam-
bra - Nigéria, Anambra - Nigéria no dia seis de novembro de mil novecentos e setenta e 
três (06/11/1973), residente e domiciliado Rua Lamaçais, 63, casa 03, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Albert Ibekwe e de Benedeth Ibekwe. CLÁUDIA 
FERREIRA GOMES, estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida em Itambé, Estado 
da Bahia (CN:LV.A/051.FLS.157-ITAMBÉ/BA), Itambé, BA no dia treze de setembro de 
mil novecentos e setenta e nove (13/09/1979), residente e domiciliada Rua Lamaçais, 
63, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Nerys Gomes 
e de Dionete Ferreira Gomes.

RAFAEL SILVA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/314.FLS.028-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de 
agosto de mil novecentos e noventa e sete (17/08/1997), residente e domiciliado Avenida 
Miguel Ignácio Curi, 901, casa 58, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Raimunda Silva Oliveira. TAISLAINE ESTER DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
autônoma, nascida em Alvinópolis, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/024.FLS.104 BARRA 
LONGA/MG), Alvinópolis, MG no dia vinte e quatro de julho de dois mil (24/07/2000), 
residente e domiciliada Avenida Miguel Ignácio Curi, 901, casa 58, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fabio Amaro da Silva e de Maria Santos Moreira da Silva.

ELVYS BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, nascido em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/159.FLS.195-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de 
junho de mil novecentos e noventa e seis (18/06/1996), residente e domiciliado Avenida 
Miguel Achiole da Fonseca, 987, casa B, Jardim São Paulo, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lho de Josué Barbosa e de Maria Eunice Barbosa. RUBISEIDA TAMAYO TORRES, 
estado civil divorciada, profi ssão médica, nascida em Guantánamo - Cuba, Guantánamo 
- Cuba no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e três (25/10/1983), 
residente e domiciliada Rua Ponte Serrada, 39, bloco B, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Rubisel Angel Tamayo Avila e de Leonides Torres Fernández.

CLEBER TRINDADE DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor automoti-
vo, nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A 094,FLS.076-V-TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e noventa e quatro 
(25/06/1994), residente e domiciliado Rua Planta da Sorte, 112, casa 01, Vila Verde, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eduardo Martins de Oliveira e de Noemia da Trindade 
Alves de Oliveira. BRUNA LARISSA NUNES MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A 476,FLS.266-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de janeiro de mil novecentos 
e noventa e oito (14/01/1998), residente e domiciliada Rua Virgínia de Miranda, 732, 
fundos, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Moreira e de Ivani 
Pereira Nunes Moreira.

LUIZ FERNANDO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/054.FLS.246V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de abril de 
mil novecentos e oitenta e um (09/04/1981), residente e domiciliado Rua Campinas do 
Piauí, 782, casa 09, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista de Souza e de 
Maria de Paula Silva de Souza. LARISSA BERNARDINO SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão técnica em enfermagem, nascida em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital 
(CN:LV.A/273.FLS.074V-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia quatro de março 
de mil novecentos e oitenta e sete (04/03/1987), residente e domiciliada Rua Campinas 
do Piauí, 782, casa 09, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luís Carlos da Silva Santos 
e de Sonia Maria Bernardino Santos.

DIEGO DIAS MENDES, estado civil solteiro, profi ssão atendente comercial, nascido 
em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/297.FLS.005 ITAQUERA/SP), Santo André, 
SP no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (27/12/1997), 
residente e domiciliado Rua Tineciro Icibaci, 2741, casa B, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco Soares Mendes e de Rosilda Dias Rocha. CAMILA SOUZA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Belenzinho, 
nesta Capital (CN:LV.A/161.FLS.238 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia cinco de 
fevereiro de dois mil (05/02/2000), residente e domiciliada Rua Jorge de Barros, 153, casa 
02, Jardim Roseli, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Adaelson Souza dos Santos e 
de Sandra Costa dos Santos.

APARECIDO GOMES PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão controlador de acesso, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze de outubro de mil novecentos 
e oitenta e dois (12/10/1982), residente e domiciliado Rua Flor das Almas, 20, Vila Verde, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jesus Gomes Pereira e de Clarice Gomes. RENATA 
DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Suzano, neste 
Estado (CN:LV.A/044.FLS.113V-SUZANO/SP), Suzano, SP no dia três de dezembro de 
mil novecentos e oitenta e dois (03/12/1982), residente e domiciliada Rua Flor das Almas, 
20, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Ferreira dos Santos e de 
Iraci Miranda de Oliveira Santos.

LUCAS FELIPE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascido 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/148.FLS.094V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco (27/12/1995), residente 
e domiciliado Rua Victório Santim, 3016, casa 14, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Fausto Aparecido dos Santos e de Rita de Cassia de Jesus Santos. BRUNA CONCEIÇÃO 
DE QUEIROZ, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/318.FLS.204 IBIRAPUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de julho de dois 
mil (16/07/2000), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 2850, casa 39, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Berto Silva de Queiroz e de Gilsa Maria da Conceição.

PAULO ALBERTO FERNANDES DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão tosador, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/019.FLS.074V GUAIANASES/SP), São Paulo, 
SP no dia cinco de janeiro de mil novecentos e oitenta e três (05/01/1983), residente e 
domiciliado Rua Dois de Dezembro, 04, Jardim Cleide, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de José Baleeiro da Conceição e de Edna Fernandes de Morais da Conceição. KATI-
ÂNGELA CAMPOS GÓES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida 
em Rio Real, Estado da Bahia (CN:LV.A/049.FLS.238 RIO REAL/BA), Rio Real, BA no 
dia oito de maio de mil novecentos e oitenta e oito (08/05/1988), residente e domiciliada 
Rua Dois de Dezembro, 04, Jardim Cleide, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Damião 
de Avila Goes e de Janeide Cardoso de Campos Góes.

EZEQUIEL ALVES VIANA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em São Pau-
lo - Capital (CN:LV.A/166.FLS.140V-CAPELA DO SOCORRO/SP), São Paulo, SP no dia 
cinco de junho de mil novecentos e oitenta e quatro (05/06/1984), residente e domiciliado 
Rua Guarapá, 38, casa A, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edinaldo 
Ribeiro Viana e de Nailza Alves dos Santos. DÉBORA DA SILVA GUILHERME, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/075.
FLS.159V MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia três de maio de mil novecentos e noventa e 
cinco (03/05/1995), residente e domiciliada Rua Guarapá, 38, casa A, Parque Guarani, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel de Oliveira Guilherme e de Benedita Maria da Silva.

ELIÉZIO FREITAS MOTA, estado civil solteiro, profi ssão técnico àudio e vídeo, nascido 
em Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV-A 015,FLS.064V-ERMELINO MATARAZ-
ZO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e sessenta 
e oito (29/12/1968), residente e domiciliado Rua Manuel Jorge Correa, 141, Jardim 
Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Silva Mota e de Francisca 
De Freitas Mota. SIMONE APARECIDA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em Herculândia, Estado do Paraná, Herculândia, PR no dia onze de março 
de mil novecentos e sessenta e nove (11/03/1969), residente e domiciliada Rua Manuel 
Jorge Correa, 141, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Xavier da Silva e de Aparecida Domingos da Silva.

FELIPE DE CARVALHO OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de farmácia, 
nascido em São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV.A/307.FLS.166-1º SUBDIS-
TRITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São Bernardo do Campo, SP no dia sete 
de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (07/11/1987), residente e domiciliado 
Rua Duarte Lobo, 83, apartamento 31-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João de Oliveira Neto e de Maria Aparecida de Carvalho 
Oliveira. MAYARA VIEIRA SOUSA, estado civil solteira, profi ssão técnico de enfermagem, 
nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/054.FLS.186-MOÓCA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e oitenta e nove (28/05/1989), 
residente e domiciliada Rua Duarte Lobo, 83, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agnaldo Almeida Sousa e de Flavia Vieira Silva Sousa.

RENAN ALVES GABRIEL, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, nascido em Guarulhos, 
neste Estado (CN:LV.A/629.FLS.079-1º SUBDISTRITO GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP 
no dia dez de julho de mil novecentos e noventa e cinco (10/07/1995), residente e domici-
liado Rua Nilce, 110, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio 
Ricardo Gabriel e de Marluce da Silva Costa. ALINE TEIXEIRA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão balconista, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/126.FLS.017 
GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia sete de dezembro de mil novecentos e noventa 
e quatro (07/12/1994), residente e domiciliada Rua Nilce, 110, casa 01, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ademir Teixeira da Silva e de Josefa Batista da Silva.

RAIMUNDO VERDIANO DE MESQUITA COSTA, estado civil divorciado, profi ssão 
ajudante, nascido em Timon, Estado do Maranhão, Timon, MA no dia dezesseis de 
fevereiro de mil novecentos e setenta e sete (16/02/1977), residente e domiciliado Rua 
Fascinação, 55, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Raimundo Ozondiro Rios Costa e de Maria Zuleica de Mesquita Costa. JACKELINE 
SILVA COSTA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Belenzinho, 
nesta Capital (CN:LV.A/320.FLS.118 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de junho 
de mil novecentos e noventa e oito (30/06/1998), residente e domiciliada Rua Fascinação, 
55, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rubens 
José da Costa e de Claudia Alexandre Silva Costa.

ADRIANA DE JESUS SOUZA, estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/137.FLS.207-CONSOLAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e dois de novembro de mil novecentos e setenta e quatro (22/11/1974), residente e 
domiciliada Rua Ézio Maranezi, 359, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Raimundo Rodrigues de Souza e de Maria José de Jesus. ADRIANA GONÇALVES 
DOTALHO, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/058.FLS.299V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de agosto de mil 
novecentos e setenta e um (03/08/1971), residente e domiciliada Rua Ézio Maranezi, 359, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Inês Gonçalves Dotalho.

IAGO SOUZA DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em Itajuípe, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/048.FLS.227-COARACI/BA), Itajuípe, BA no dia dezoito de abril 
de mil novecentos e noventa e dois (18/04/1992), residente e domiciliado Rua Botuporã, 
619, casa 03, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Selmar de Jesus e de Gedida Bene-
vides Souza. WAYNNY TAYNAN VALENÇA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
supervisora, nascida em Pedra, Estado do Pernambuco (CN:LV.A/006.FLS.096-1º DIS-
TRITO DE ALAGOINHA/PE), Pedra, PE no dia dois de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e quatro (02/01/1984), residente e domiciliada Rua Botuporã, 619, casa 03, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jodival Antonio de Oliveira e de Célia de Fátima Valença de Oliveira.

APARECIDO LINS DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, nascido em Pilar 
de Goiás, Estado de Goiás, Pilar de Goiás, GO no dia dezesseis de outubro de mil novecentos 
e cinquenta e seis (16/10/1956), residente e domiciliado Rua Tomaracá, 49, casa 02, Conjunto 
Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Lins de Sousa e de 
Maria Rosa da Conceição. MARIA APARECIDA NORONHA, estado civil viúva, profi ssão 
aposentada, nascida em São Lourenço, Estado de Minas Gerais, São Lourenço, MG no 
dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e cinquenta e um (27/09/1951), residente e 
domiciliada Rua Sempre Brilhara, 49, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Antônio Florentino da Silva e de Isaura Borges da Silva.

ANDRÉ HONORIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão instalador, nascido em 
Diadema, neste Estado (CN:LV.A/108.FLS.225-DIADEMA/SP), Diadema, SP no dia vinte 
e nove de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (29/08/1986), residente e domiciliado 
Rua Cintra, 985, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José Honorio da Silva e de Maria Aparecida da Silva. ALINE MELO CALDEIRA 
DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida em São Miguel 
Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/375.FLS.013-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia primeiro de junho de mil novecentos e noventa e quatro (01/06/1994), residente 
e domiciliada Rua Guaximbe, 06, B, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Carlos Caldeira de Souza e de Francisca Bomfi m Melo.

MÁRCIO GERONIMO QUINTILIANO, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/069.FLS.091 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de março de 
mil novecentos e setenta e quatro (08/03/1974), residente e domiciliado Rua José Ariza, 75, 
bloco A, apartamento 21, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Sebastião Geronimo Quintiliano e de Iraci Vicente Quintiliano. DARTCLEYA BASTO 
COELHO, estado civil solteira, profi ssão inspetora de qualidade, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/060.FLS.049V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de janeiro de 
mil novecentos e oitenta e dois (28/01/1982), residente e domiciliada Rua José Ariza, 75, 
bloco A, apartamento 21, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Basto Coelho e de Maria Luiza da Silva Coelho.

JOAB DE BARROS MONTEIRO, estado civil solteiro, profi ssão atendente, nascido 
em Suzano, neste Estado (CN:LV-A-128,FLS.294-SUZANO/SP), Suzano, SP no dia 
dois de junho de mil novecentos e noventa e três (02/06/1993), residente e domiciliado 
Rua Edilene Gonçalves Santiago, 82, Jardim Nápoli, Itaquaquecetuba, neste Estado, 
Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Anael José Monteiro e de Elisete de Barros Monteiro. 
ANA GABRIELA MORENO DA SILVA REIS, estado civil solteira, profi ssão assistente 
de marketing, nascida em Itaquaquecetuba, neste Estado (CN:LV-A-053,FLS.023-ITA-
QUAQUECETUBA/SP), Itaquaquecetuba, SP no dia dez de outubro de mil novecentos 
e noventa e três (10/10/1993), residente e domiciliada Rua José Canavas, 17, casa B, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosivaldo 
dos Reis e de Elza Moreno da Silva Reis.

ALEX SANDRO RODRIGUES, estado civil divorciado, profi ssão controlador de acesso, 
nascido em Taboão da Serra, neste Estado, Taboão da Serra, SP no dia dezesseis de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro (16/12/1984), residente e domiciliado 
Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 2129, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Leopoldina Rodrigues. SUMAIA PIRES DE SÁ, estado civil divorciada, profi ssão 
camareira, nascida em Américo Alves, Município de Sento Sé, Estado da Bahia, Sento 
Sé, BA no dia onze de março de mil novecentos e noventa e um (11/03/1991), residente 
e domiciliada Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 2129, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Anisio Pires da Costa e de Marileis de Sá.

THIAGO VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
logística, nascido em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/075.FLS.281V-MOÓCA/
SP), São Paulo, SP no dia trinta de maio de mil novecentos e noventa e cinco (30/05/1995), 
residente e domiciliado Rua Manoel Bacelar, 243, casa 04, Jardim Helian, neste DIstri-
to, São Paulo, SP, fi lho de Dermeval Alexandre da Silva e de Angela Oliveira da Silva. 
FABIANA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Subdistrito 
Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/275.FLS.146V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezessete de abril de mil novecentos e noventa e sete (17/04/1997), residente e 
domiciliada Rua Carmen Cardoso Bordini, 152, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Sofonias José de Lima e de Monica Isidoro dos Santos Lima.

PALONS ALAN DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de novembro de mil novecentos 
e noventa (26/11/1990), residente e domiciliado Rua Guarumbé, 108, Vila Verde, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Guilhermino do Nascimento e de Iraci Maria Bezerra 
do Nascimento. JAINI BEATRIZ DA FONSECA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Natércia, Estado de Minas Gerais, Natércia, MG no dia onze de março de 
mil novecentos e noventa e seis (11/03/1996), residente e domiciliada no Bairro Rural do 
Brejãozinho, Heliodora, Estado de Minas Gerais, Heliodora, MG, fi lha de Antônio Paulo 
da Fonseca e de Maria Silene Silva Fonsêca. Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil 
das Pessoas Naturais de Heliodora, Estado de Minas Gerais.

ANDERSON ROBERTO MASTELINI, estado civil solteiro, profi ssão assistente de logística, 
nascido em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/021.FLS.286-VILA MATILDE/SP), 
São Paulo, SP no dia dezessete de outubro de mil novecentos e oitenta e um (17/10/1981), 
residente e domiciliado Rua Bartolomeu Ferrari, 880, bloco B, apartamento 34, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ernesto Mastelini e de 
Mercedes da Mata Mastelini. ERICA AGOSTINHO DO MONTE, estado civil divorciada, 
profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três de 
agosto de mil novecentos e oitenta e três (23/08/1983), residente e domiciliada Rua Barto-
lomeu Ferrari, 880, bloco B, apartamento 33, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Agostinho do Monte e de Antonia Elena de Jesus.

WALDEMAR BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, nascido em Piraju, 
neste Estado (CN:LV.A/047.FLS.226-PIRAJU/SP), Piraju, SP no dia trinta de dezembro de 
mil novecentos e quarenta e seis (30/12/1946), residente e domiciliado Avenida Professor 
João Batista Conti, 913, bloco c, apartamento 53, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Batista e de Maria Eufrosino Francisca 
Evangelista. NILSE MARIA SEABRA, estado civil divorciada, profi ssão aposentada, 
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de junho de mil nove-
centos e quarenta e oito (22/06/1948), residente e domiciliada Avenida Professor João 
Batista Conti, 913, bloco c, apartamento 53, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mario Seabra e de Tereza de Natale Seabra.

EDMILSON FIRMINO MAIA, estado civil divorciado, profi ssão carpinteiro, nascido em 
Tabuleiro do Norte, Estado do Ceará, Tabuleiro do Norte, CE no dia dez de julho de mil 
novecentos e sessenta e três (10/07/1963), residente e domiciliado Rua Guichi Shigueta, 
88, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Firmino de Oliveira e de Maria 
Moreira Maia. LUSINETE GOVEIA PEREZ, estado civil divorciada, profi ssão doméstica, 
nascida em Brauna, Comarca de Penápolis, neste Estado, Brauna, SP no dia onze de 
novembro de mil novecentos e sessenta e dois (11/11/1962), residente e domiciliada 
Rua Elvis Presley, 143, casa 01, Lauzane Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha 
de Ancelmo Goveia de Lima e de Ana Maria Perez Bernar.

WILLIAN DE CARVALHO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/181,FLS.149-VILA MA-
RIANA-SP), São Paulo, SP no dia onze de maio de mil novecentos e noventa e cinco 
(11/05/1995), residente e domiciliado Rua Major Vitorino de Sousa Rocha, 237, Vila 
Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Josemar Silva e de Maria 
José de Carvalho Silva. MILENA ORTEGA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
assistente de importação e exportação, nascida em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital 
(CN:LV.A/259,FLS.282-INDIANÓPOLIS-SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de junho 
de mil novecentos e noventa e cinco (23/06/1995), residente e domiciliada Rua Venâncio 
Lisboa, 188, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Dailton Rodrigues da Silva e de Valéria Ortega Rodrigues da Silva.

RAFAEL MORAES LISBOA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/042.FLS.222-CANGAIBA/SP), São Paulo, SP no dia sete de 
outubro de mil novecentos e noventa e três (07/10/1993), residente e domiciliado Rua 
Eugênio Félix, 154, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Evaldo da Silva Lisboa e de Elizete Moraes Lisboa. KARINA LIMA E SILVA, es-
tado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital 
(CN:LV.A/199.FLS.098-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de abril de mil 
novecentos e noventa e seis (05/04/1996), residente e domiciliada Rua Eugênio Félix, 
154, Conjunto Residencial José Bonifácio, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Batista de 
Andrade e Silva e de Francisca Sônia Freitas de Lima e Silva.

FABIO PINHEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/150.FLS.134-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia 
trinta de abril de mil novecentos e setenta e um (30/04/1971), residente e domiciliado Rua 
Baltazar Teles, 06, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Antonio Pinheiro da Silva e de Judithe Coelho da Silva. SULEMITA SANTOS DE 
SOUZA, estado civil solteira, profi ssão analista de informação, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/161.FLS.256V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de maio de mil 
novecentos e noventa e dois (21/05/1992), residente e domiciliada Rua Baltazar Teles, 
06, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose 
Valentim de Souza e de Ana Maria Santos de Souza.

LEONARDO HIROITY FUJIMOTO, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido em 
Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV-A-063,FLS.059 BELA VISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezesseis de junho de mil novecentos e oitenta e um (16/06/1981), residente e 
domiciliado Rua Juiz do Mato, 121, bloco A, apartamento 12, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Takashi Fujimoto e de Maria de Fátima 
Figueiredo Fujimoto. MICHELLE BEZERRA DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar operacional, nascida em São Bernardo do Campo, neste Estado, São Bernardo 
do Campo, SP no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (20/02/1985), 
residente e domiciliada Rua Brás Pires, 182, casa 02, Jardim Tietê, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lha de Sebastião José de Souza e de Maria José Bezerra de Souza.

RAMON NIKEL NOGUEIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão profi ssional da 
saúde, nascido em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/078,FLS.056-SUBDISTRITO TATU-
APÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e noventa e 
um (23/10/1991), residente e domiciliado Rua José Manuel Martins, 115, Itaquera, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Nogueira de Souza e de Sueli Aparecida Nikel 
Sampaio. OLIVIA MARIANA DIAS GUERRA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Montes Claros, Estado de Minas Gerais, (CN:LV.A/208,FLS.206-MONTES 
CLAROS/MG), Montes Claros, MG no dia dez de janeiro de mil novecentos e noventa e 
um (10/01/1991), residente e domiciliada Rua Virgínia Ferni, 480, bloco C, apartamento 
41, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dirceu 
João Guerra e de Zulmira de Jesus Dias Guerra.

ALLAN DE ANDRADE JARDIM, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/92,FLS.180 TATUAPÉ-SP), São Paulo, 
SP no dia dois de abril de mil novecentos e noventa e quatro (02/04/1994), residente 
e domiciliado Rua Baltazar da Silva, 64, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Silvano Jardim e de Marcia Cristina de Andrade 
Jardim. ÉRIKA GOMES DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/244,FLS.182 ITAQUERA-SP), São Paulo, 
SP no dia oito de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (08/02/1996), residente 
e domiciliada Rua Joaquim Meira de Siqueira, 802, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Djalma do Nascimento e de Francisca 
Gomes do Nascimento.

THIAGO ROMERO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido em 
Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/216.FLS.300-INDIANÓPOLIS/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e noventa (24/08/1990), 
residente e domiciliado Rua Francisco Alarico Bérgamo, 910, casa E, Vila Taquari, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudemir Pereira e de Silvana Romero. STEFANIE 
TUKAMOTO GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/383.FLS.065-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(22/09/1994), residente e domiciliada Rua Francisco Alarico Bérgamo, 910, casa E, Vila 
Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reinaldo Vieira Gonçalves e de Cintia 
Cristina Aparecida Tukamoto Gonçalves.

RAFAEL LEMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/398.FLS.030 SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia quatro de abril de mil novecentos e noventa e cinco (04/04/1995), 
residente e domiciliado Rua Flor da Ressurreição, 327, Vila Jacuí, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Lemes da Silva e de Rosely Aparecida da Silva. 
GISELE SABRINA BORGES LEITE, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/248.FLS.224V-PENHA DE 
FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e 
noventa e seis (28/11/1996), residente e domiciliada Rua Imigrantes, 2125, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Luiz Leite 
da Silva e de Gilvanize Borges Leite.

ÉMERSON HENRIQUE DE ARAUJO COSTA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
farmácia, nascido em neste Distrito, (CN:LV.A/97,FLS.65V ITAQUERA-SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e oitenta e sete (28/05/1987), residente 
e domiciliado Travessa Pirituba, 73, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Benedito de Madureira Costa e de Deize Sandra de Araujo Costa. RAIMUNDA COÊLHO 
GONZAGA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Caxias, 
Estado do Maranhão (CN:LV.A/27,FLS.58V MATÕES-MA), Caxias, MA no dia vinte e 
cinco de março de mil novecentos e oitenta e um (25/03/1981), residente e domiciliada 
Travessa Pirituba, 73, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Simião Raimundo 
dos Santos e de Raimunda Coêlho Gonzaga dos Santos.

JÔNATAS DE NOVAES AMORIM, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido em 
Subdistrito Tucuruví, nesta Capital (CN:LV-A-217,FLS.55V TUCURUVI/SP), São Paulo, SP 
no dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (17/02/1987), residente 
e domiciliado Rua Antônio Moura Andrade, 224, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Sandoval Duca de Amorim e de Lucia Helena de Novaes Amorim. PRISCILA OLIVEIRA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão gerente de canais, nascida em Subdistrito 
Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV-A 076,FLS.117-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e três de junho de mil novecentos e oitenta e seis (23/06/1986), residente 
e domiciliada Rua Sílvio Barbini, 415, bloco B, apartamento 22, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Luiz dos Santos e de Maria 
de Lourdes Oliveira dos Santos.

HENIO JOSÉ DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, nascido em Rio 
Largo, Estado de Alagoas, Rio Largo, AL no dia dezessete de fevereiro de mil nove-
centos e oitenta (17/02/1980), residente e domiciliado Rua Flor de Júpiter, 11, casa 05, 
Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sandra Maria de Lima. ANA 
PAULA BELMIRO DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia quatorze de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e um (14/01/1981), residente e domiciliada Rua Flor de Júpiter, 11, casa 05, 
Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Belmiro de Souza e 
de Maria Isabel de Souza.

LUCIANO DOS SANTOS NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão técnico em 
radiologia, nascido em Subdistrito Casa Verde, nesta Capital (CN:LV.A/098.FLS.046V-
CASA VERDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e 
setenta e cinco (25/03/1975), residente e domiciliado Rua José Zanola Filho, 44, Parque 
Peruche, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Antonio do Nascimento Filho e de Solange 
Aparecida dos Santos Nascimento. EDNA LUCIA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão enfermeira, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia doze de março de 
mil novecentos e setenta e oito (12/03/1978), residente e domiciliada Rua Novo Acon, 
59, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino 
José da Silva e de Severina Maria da Silva.

FRANCISCO DA ROCHA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante patri-
monial, nascido em Piripiri, Estado do Piauí (CN:LV.A/032.FLS.015V-PIRIPIRI/PI), Piripiri, 
PI no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco (22/12/1995), 
residente e domiciliado Rua Pacarana, 11, B, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agostinho Bispo de Oliveira Neto e de Antonia Paula 
Rocha Oliveira. FERNANDA MARIA DA SOLIDADE, estado civil solteira, profi ssão 
balconista III, nascida em Batalha, Estado do Piauí (CN:LV.A/046.FLS.046-1º OFÍCIO 
DE BATALHA/PI), Batalha, PI no dia três de maio de mil novecentos e noventa e dois 
(03/05/1992), residente e domiciliada Rua Henri Poincare, 67, Jardim Coimbra, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lha de Maria dos Remédios da Solidade.

NESTOR FRANCISCO DIAS, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar técnico, nasci-
do em no Subdistrito Casa Verde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de 
outubro de mil novecentos e sessenta e um (28/10/1961), residente e domiciliado Rua 
Ninete, 451, Casa Verde Alta, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Dias e 
de Djanira Batista Dias. CLEONICE BORBA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar 
de enfermagem, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de 
agosto de mil novecentos e sessenta e dois (29/08/1962), residente e domiciliada Rua 
Serra de Santa Marta, 481, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Borba e de Hilce Borba.

DEIVID DOS SANTOS LIMA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/047.FLS.012-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia quatro de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (04/06/1985), 
residente e domiciliado Rua Edmundo Abreu, 32, casa 04, Jardim Helian, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Sousa Lima e de Dinalva Oliveira dos 
Santos Lima. JOELMA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, 
nascida em São Miguel das Matas, Estado da Bahia (CN:LV.A/020.FLS.029V CORTA 
MÃO/BA), São Miguel das Matas, BA no dia cinco de setembro de mil novecentos 
e noventa e quatro (05/09/1994), residente e domiciliada Rua Edmundo Abreu, 32, 
casa 04, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivo Pereira Santos e 
de Antonia Porcino dos Santos.

ZACARIAS JOSÉ LEONARDO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de pedreiro, nascido 
em Caetés, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/039.FLS.006V-CAETÉS/PE), Caetés, PE 
no dia oito de abril de dois mil (08/04/2000), residente e domiciliado Rua Montes Altos, 
688, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Leonardo e de Damiana 
Joseneti Leonardo. TAMIRIS KATE BEZERRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/256,FLS.277-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia nove de agosto de mil novecentos e noventa e seis (09/08/1996), residente e 
domiciliada Rua Montes Altos, 688, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Ancelmo João da Silva e de Maria Cicera da Silva Bezerra.

JEFERSON DE PAULA FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Camanducaia, Estado de Minas Gerais (CN:LV-A 063,FLS.515-CAMANDUCAIA/
MG), Camanducaia, MG no dia dezoito de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove 
(18/01/1989), residente e domiciliado Rua Padre João Álvares, 163, Vila Renata, 
Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, fi lho de Mário Conceição Fernandes e de 
Maria de Lourdes Paula. JULIANA NICOMEDES DO AMARAL, estado civil solteira, 
profi ssão consultora de negócios, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-107,FLS.267 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de setembro de mil novecentos e oitenta 
e oito (30/09/1988), residente e domiciliada Rua Louceiras, 26, A, Jardim Marabá, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Costa do Amaral e de Rosária Nico-
medes Jesus do Amaral.

JAQUELINE DE ABREU, estado civil divorciada, profi ssão copeira, nascida em Ara-
çatuba, neste Estado, Araçatuba, SP no dia dezessete de agosto de mil novecentos 
e sessenta e seis (17/08/1966), residente e domiciliada Travessa Tucupi, 22, Vila 
Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José de Abreu e de Maria 
Neyde Lima de Abreu. EDKARLA DA SILVA MACÊDO, estado civil solteira, profi ssão 
porteira, nascida em Belo Jardim, Estado de Pernambuco (CN:LV-A-19,FLS.135V
-BELO JARDIM/PE), Belo Jardim, PE no dia cinco de outubro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (05/10/1985), residente e domiciliada Travessa Tucupi, 22, Vila Santa 
Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Egidio de Macêdo e de Maria 
Cicera da Silva Macêdo.

DAVID PEREIRA DUTRA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em neste 
Distrito (CN:LV-A-110,FLS.123V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (14/12/1988), residente e domiciliado 
Rua Cândido Godói, 69, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo 
Pereira Dutra e de Valéria Campos Pereira Dutra. CAMILA BOGA DA CRUZ, estado 
civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Mairiporã, neste Estado (CN:LV-A
-064,FLS.188V MAIRIPORÃ/SP), Mairiporã, SP no dia primeiro de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e dois (01/02/1992), residente e domiciliada Rua Cândido 
Godói, 69, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Unias Gomes da Cruz 
e de Maria de Lourdes Boga. E
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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: WILLIAN DE MELO RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão barbeiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/12/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Edison Rodrigues e de Elisangela Marcelino de Melo. A preten-
dente: ARIANE RAQUEL VIEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão ajudante de 
confecção, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/05/2000), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Luiz da Silva e de Lucia Batista Vieira da Silva.

O pretendente: REYNALDO DE SOUZA LAUER, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de serviços gerais, nascido em Américo de Campos, SP, no dia (01/10/1982), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alcides Lauer e de Almerinda Rosa de 
Souza Lauer. A pretendente: LIDIA BORGES DOS SANTOS, estado civil divorciada, pro-
fi ssão do lar, nascida em Esplanada, BA, no dia (03/08/1957), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Martins dos Santos e de Bernadete Borges dos Santos.

O pretendente: ALEX FELIPE BORGES COELHO, estado civil solteiro, profi ssão con-
ferente, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/09/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Julival do Carmo Coelho e de Lidia Barbosa dos Santos. 
A pretendente: THAÍS MARIA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
telemarketing, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (23/07/1995), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elias de Jesus e de Adriana Maria de Jesus.

O pretendente: FRANK SILVA BORGES, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido 
em Castanhal, PA, no dia (02/12/1984), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Lucivaldo Antonio Araujo Borges e de Ana Lucia Silva Borges. A pretendente: 
ANA CLAUDIA PAIVA ESTEVÃO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de faturamento, 
nascida em Eldorado, SP, no dia (19/09/1988), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Falbo Estevão e de Maria Etelvina Pinto de Paiva.

O pretendente: FREDE AUGUSTO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
músico, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/01/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria José do Nascimento. A pretendente: DANIELLE 
APARECIDA DE CASTRO, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar administrativa, nas-
cida em São Paulo, SP, no dia (15/10/1987), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Rogério José de Castro e de Maria do Perpetuo Socorro de Castro.

O pretendente: JOSE JOELTON FERNANDES DA SILVA, estado civil divorciado, 
profi ssão vigilante, nascido em Cupira, PE, no dia (16/07/1974), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Fernandes Neto e de Aurelina Maria da Silva. 
A pretendente: LUCIVANIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vigilante, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (02/03/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Francisco Loiro da Silva e de Francisca Cicera da Silva.

O pretendente: FABIO COUTO DA COSTA, estado civil divorciado, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/06/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vagner Robinson da Costa e de Azanate Couto da Costa. 
A pretendente: JULIANE ANA OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (19/06/1988), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Raimundo Machado Oliveira e de Ivonilda Ana Oliveira.

O pretendente: JONATHAN LEAL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão jardineiro, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (03/09/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Eliane Leal da Silva. A pretendente: JÉSSICA DO NASCIMEN-
TO XISTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(10/01/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ilson Batista 
Xisto e de Conceição do Nascimento Amancio Xisto.

O pretendente: FELIPE DUMONT DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/08/1992), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Milton Gonçalves de Almeida e de Maria do Carmo Dumont de Almeida. 
A pretendente: TATIANE APARECIDA CALDAS DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/08/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Miguel Nascimento de Souza e de Silvana Ribeiro Caldas de Souza.

O pretendente: VALTER JUVENCIO DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão lixeiro, 
nascido em Coaraci, BA, no dia (16/05/1955), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Epifanio Francisco de Melo e de Josefa Juvencio de Melo. A pretendente: 
LUCIMAR PEREIRA DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Coaraci, BA, no dia (20/02/1970), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Manoel Pereira de Andrade e de Odete de Souza Andrade.

O pretendente: DANIEL HENRIQUE MILITÃO, estado civil divorciado, profi ssão encarregado 
de serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/10/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Renato Avanzi Militão e de Maria Pêdra Boff ette Mi-
litão. A pretendente: ALYNNE OLIVEIRA GOMES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de restaurante, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/10/1989), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antônio Pedreira Gomes e de Marilú Oliveira Gomes.

O pretendente: LUIS FELIPE FERREIRA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão repositor, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (06/07/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdir de Araujo Costa e de Rosilda Rodrigues Ferreira. A 
pretendente: BEATRIZ DE OLIVEIRA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (19/05/2000), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauricio Soares de Souza e de Liliane de Oliveira Santos.

O pretendente: DANIEL RUFINO GUILHERME, estado civil solteiro, profi ssão encanador, 
nascido em Jardim, CE, no dia (20/05/1978), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Dorico Guilherme e de Maria Candida Rufi no Guilherme. A pretendente: 
GENOINA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (22/10/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Ferreira da Silva e de Sônia Maria Ferreira da Silva.

O pretendente: VICTOR GALDINO GOUVEIA, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/06/2000), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Gidemar Gouveia e de Andreia Galdino da Costa. A pretendente: 
JOYCE LOURENÇO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (28/09/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Moises Lourenço da Silva e de Deilda Geronimo da Silva.

O pretendente: RODRIGO DE OLIVEIRA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão roteirista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/12/1986), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Norival dos Santos Gomes e de Geralda Barroso de Oliveira. A 
pretendente: NARA PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (18/11/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Edson Aparecido dos Santos e de Tania Maria Pereira Neves dos Santos.

O pretendente: DANIEL LUIZ FERREIRA DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão fi scal 
de prevenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/09/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Elias de Melo e de Mônica Aparecida Ferreira. 
A pretendente: JOICE SOUZA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (22/06/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Wilson Sousa Santos e de Rita de Cassia Santos da Silva.

O pretendente: ANDRIEL ALVES CAVALCANTE, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/10/1995), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Eraldo Ferreira Cavalcante e de Francinete Alves da Fonseca Caval-
cante. A pretendente: PATRICIA GARRIDO, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (01/05/1982), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Domingos da Conceição Garrido e de Dirce de Paula Garrido.

O pretendente: FELIPE AUGUSTO SILVA DA CUNHA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de hospedagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/10/1992), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Silva da Cunha e de Marta da Silva 
Gouveia. A pretendente: KIMBERLLY SENA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/07/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Helio Miranda Santos e de Olivia Barbosa Sena.

O pretendente: JOEL ALEXANDRE DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão guarda 
civil metropolitano, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/04/1972), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Ciriaco de Souza e de Odila Bernardes de 
Souza. A pretendente: VIVIANE FRANCO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/04/1977), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Franco dos Santos e de Isaura Martins dos Santos.

O pretendente: RODOLFO MARTINS GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão car-
regador, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/07/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elson Sabino Gonçalves e de Rosangela Alves Martins. 
A pretendente: CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/11/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Francisco do Nascimento e de Edite dos Santos.

O pretendente: SAMUEL DA SILVA DIAS, estado civil solteiro, profi ssão tecnico de 
informatica, nascido em Caçapava, SP, no dia (27/02/1992), residente e domiciliado em 
Caçapava, SP, fi lho de Pedro Dias e de Diva Lopes da Silva Dias. A pretendente: EVELYN 
MARQUES DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Ferraz de 
Vasconcelos, SP, no dia (25/11/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Marcelo Zeferino de Lima e de Lucimari Marques dos Santos.

O pretendente: THIAGO CORTESANI DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
de laboratorio, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/06/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valter Pereira dos Santos e de Regla Cortesani 
dos Santos. A pretendente: ELAINE DA CRUZ SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/10/1984), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Xavier da Silva e de Edinezia Maria da Cruz Silva.

O pretendente: ALYSON RODRIGUES DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão ana-
lista comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/01/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Orlando Corrêa de Sousa e de Edileuza Rodrigues 
Belmiro de Sousa. A pretendente: TAILA VERAS DE CARVALHO, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/02/1995), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edivaldo Jose de Carvalho e de Marcia 
Maria Veras de Carvalho.

O pretendente: LUÍS AUGUSTO DUARTE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/03/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arnobio Luis dos Santos e de Dulcenea Soares Duarte 
dos Santos. A pretendente: RAQUEL CONCEIÇÃO DE ARAUJO, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Mogi das Cruzes, SP, no dia (09/07/1989), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ricardo de Araujo e de Givanilda 
Otilia da Conceição.

O pretendente: EDSON ROMÃO MENDES, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido 
em Firmino Alves, BA, no dia (08/11/1965), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Salustiano Romão dos Santos e de Maria Mendes Cirqueira. A pre-
tendente: KATHERYN TATIANE SILVA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de cartela, nascida em Guarulhos, SP, no dia (03/06/1988), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Oziel Pereira de Souza e de Creusa Silva dos Santos.

O pretendente: ANDRE GUILHERME MANFREDO, estado civil divorciado, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/01/1985), residente e domiciliado nes-
te distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Correa Manfredo e de Iva Claudia Guilherme 
Cidrão Manfredo. A pretendente: MICHELLE LEITE CONCEIÇÃO, estado civil solteira, 
profi ssão analista administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/12/1992), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leonidas Dias Conceição e de 
Suzete da Costa Leite Conceição.

O pretendente: IVO OLIVEIRA DA CUNHA, estado civil solteiro, profi ssão coordenador 
de segurança, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/05/1962), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agripino Felix da Cunha e de Maria Aparecida 
Oliveira da Cunha. A pretendente: ELIANA GOMES DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Osasco, SP, no dia (23/03/1968), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Hermes Gomes dos Santos e de 
Sebastiana Aquino dos Santos.

O pretendente: ROSEVALDO LEANDRO FREIRE, estado civil solteiro, profi ssão pedrei-
ro, nascido em Viçosa, AL, no dia (06/10/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Gabriel Freire e de Josefa Leandro Freire. A pretendente: 
JENNIFER TORINI SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (27/05/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
João Jesus Silva e de Eliana Torini.

O pretendente: JONNY ALVES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (26/06/1984), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto da Silva e de Luci Alves da Silva. A pretendente: 
YASMIM CAMPOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão consultora de negócios, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (21/12/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ricardo da Silva e de Vera Eunice Teixeira Campos da Silva.

O pretendente: RICARDO SANTOS LACERDA, estado civil divorciado, profi ssão con-
ferente, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/12/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aluisio de Sousa Lacerda e de Maria Raimunda Lima dos 
Santos Lacerda. A pretendente: JULIANA MARIA DIAS DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão tecnica de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/07/1987), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Severino Dias da Silva e 
de Ana Maria Marques Alves.

O pretendente: DAVI DA SILVA FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão gerente de 
joalheria, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/08/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nivaldo de Freitas e de Maria Noelia da Silva Freitas. A 
pretendente: DÉBORA BARROS LANDIM, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (18/06/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Gonçalves Landim e de Joaquina Barros Landim.

O pretendente: LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/07/1983), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Leite de Oliveira e de Vera Lucia Silva de Oliveira. A 
pretendente: PRISCILA MARQUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (14/06/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Onildo da Silva Junior e de Sueli Marques da Silva.

O pretendente: JONATHAN DE SOUSA DIAS, estado civil divorciado, profi ssão mecanico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/03/1989), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Julio Casteliano Dias e de Raimunda Deuza de Sousa. A pretendente: 
SUELLEN EVANGELISTA VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão representante comercial, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (19/07/1988), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Luis Carlos Moura Vieira e de Luciane Aparecida Evangelista Vieira.

O pretendente: MARCIO RODRIGO DA SILVA CEZAR, estado civil solteiro, profi ssão 
cabeleireiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/03/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nivaldo Jose Cezar e de Izaura Raimundo da 
Silva. A pretendente: MARIA GERALDA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão lider 
de serviços gerais, nascida em Iaçu, BA, no dia (03/05/1965), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Flora Geralda Pereira.

O pretendente: FÁBIO AUGUSTO WOMELA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/01/1979), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Rodolpho Womela e de Izilda Fatima Womela. A pretendente: 
PAULA SOUZA DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida 
em Pedra Azul, MG, no dia (15/11/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Pedro Paulo de Andrade e de Dilma Souza de Andrade.

O pretendente: RICARDO ALVES DAMASCENO, estado civil solteiro, profi ssão motorista 
escolar, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/12/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Cardoso Damasceno e de Iracema Alves De 
Oliveira Cardoso Damasceno. A pretendente: YASMIN LOPES DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão monitora escolar, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/09/1997), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Robson Marques da Silva 
e de Vania Lopes da Silva.

O pretendente: FLAVIO EDILTON DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão gerente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/06/1979), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Silvano Antonio da Silva e de Lizete Barros da Silva. A preten-
dente: MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em Caiçara, PB, no dia (13/03/1981), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cícero Lourenço dos Santos e de Josefa Pereira Rodrigues.

O pretendente: IVAN ALVES DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão eletricista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (30/01/1980), residente e domiciliado no Jardim Margarida, 
São Paulo, SP, fi lho de Severino Alves de Lima e de Margarida Benedita da Silva. A 
pretendente: PATRÍCIA MARY SILVA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (05/07/1985), residente e domiciliada no Jardim Margarida, 
São Paulo, SP, fi lha de Severino Ramos da Silva e de Cleusa de Fátima Fernandes.

O pretendente: DANIEL ALVES DO CARMO, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Brasilia, DF, no dia (27/01/1993), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Carlos Batista do Carmo e de Joseneusa de Oliveira Alves. A 
pretendente: ELIANE SANTOS DE MORAES, estado civil solteira, profi ssão manicure, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (19/05/1995), residente e domiciliada em Suzano, SP, 
fi lha de Erivaldo Rodrigues de Moraes e de Sônia dos Santos Ferreira.

O pretendente: COSME ALVES ABADE, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido 
em Curaça, BA, no dia (07/08/1992), residente e domiciliado no Jardim Nélia, São Paulo, 
SP, fi lho de João Abade e de Maria do Socorro Alves Barbosa. A pretendente: FABIANA 
DE MORAIS SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em Belo Jardim, 
PE, no dia (19/03/1987), residente e domiciliada no Jardim Nélia, São Paulo, SP, fi lha 
de Cicero Gomes da Silva e de Josefa de Morais Silva.

O pretendente: EDIGLEISON SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão montador 
de moveis, nascido em Itabuna, BA, no dia (06/11/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edmundo Oliveira da Silva e de Normélia Maria dos 
Santos. A pretendente: APARECIDA FRANCISCA DOS REIS, estado civil divorciada, 
profi ssão autonoma, nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia (04/04/1967), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Damião dos Reis e de Saraí 
de Almeida Reis.

O pretendente: ELSON BARBOSA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/09/1973), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel Pedro da Silva e de Maria Liria Barbosa da Silva. A pretendente: 
JULIANE KAREN TITO, estado civil divorciada, profi ssão gerente fi nanceiro, nascida em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (23/08/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Tito e de Maria do Carmo Ferreira Tito.

O pretendente: RAFAEL NASCIMENTO COSTA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
fi nanceiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/04/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Julio Sergio Costa e de Edineia Cipriano Nascimento 
Costa. A pretendente: ANA PAULA ARAUJO GUIMARÃES, estado civil solteira, profi s-
são supervisora de eventos, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/07/1991), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Roberto Santos Guimarães e 
de Vanderleia Silva de Araujo Guimarães.

O pretendente: MICHAEL XAVIER MEIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/01/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Barnabe Xavier Meira e de Maria Aparecida de Oliveira. 
A pretendente: JÉSSICA MONTEIRO GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de escritório, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/06/1991), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Fernandes Gonçalves e 
de Antonia Monteiro Dantas Gonçalves.

O pretendente: LUCAS RODRIGUES DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/08/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valter Gomes de Melo e de Keller Rodrigues de Souza. 
A pretendente: INGRID DA SILVA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (30/01/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Wellington de Sousa Rodrigues e de Ivoneide Maria da Silva.

O pretendente: GABRIEL JESUS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de controle operacional, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/09/1996), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eli Tomaz de Souza e de Armirene 
de Jesus Silva. A pretendente: FERNANDA DA SILVA PEREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/01/1996), residente 
e domiciliada em Guaianases, São Paulo, SP, fi lha de Ernandes Fernandes Pereira e 
de Gleice da Silva Santos.

O pretendente: LEONARDO SILVA DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão ven-
dedor, nascido em Suzano, SP, no dia (17/12/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Airton Bispo de Jesus e de Fatima Aparecida Silva de 
Jesus. A pretendente: KATHLLEN RAISSA BOMFIM GOMES, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de cozinha, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/10/1993), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Messias da Cruz Gomes e 
de Maria Selma Bomfi m de Souza.

O pretendente: WALDER ALVES, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Nova Odessa, SP, no dia (23/02/1992), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Alceu Alves e de Maria Clarete Orlando. A pretendente: NILMA RORIZ DOS 
SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Malhada, BA, no dia 
(25/09/1982), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilton Da 
Silva Roriz e de Noêmia Pereira dos Santos.

O pretendente: LUCAS DE ALMEIDA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/04/1997), residente e domicilia-
do neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Florencio Carvalho Pereira e de Lucineide 
de Almeida. A pretendente: ISABELLA PÂMELA MONTEIRO PINHEIRO, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/05/1997), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Pinheiro e de 
Adriana Monteiro.

O pretendente: NATÁLIA LUCAS DO CARMO PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/08/1995), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sidnei do Carmo Pereira e de Marta Maria Lucas 
da Silva. A pretendente: EVELYN APARECIDA LIMA ARAUJO, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/03/1997), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Erivaldo Guedes de Araujo e de 
Simone do Carmo Lima.

O pretendente: JOEL CARLOS RODRIGUES DA ROCHA, estado civil solteiro, profi s-
são operadora de maquinas, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (27/02/1977), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Afonso Rodrigues da Rocha 
e de Alexandrina Rodrigues da Rocha. A pretendente: CLEIDENALVA RODRIGUES 
LOPES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (08/07/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Teodora 
Rodrigues Lopes.

O pretendente: VANDERLEI LOURIVAL FIRMINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
conferente, nascido em Cubatão, SP, no dia (21/09/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourival Firmino da Silva e de Isaura de Andrade Silva. A 
pretendente: MARIA JOSE DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão arrematadeira, 
nascida em Santana do Mundaú, AL, no dia (28/11/1975), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Luiza da Conceição.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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O pretendente: FERNANDO FARAH CICCONI, estado civil divorciado, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/05/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luís Sergio Cicconi e de Lucia 
Regina Farah Cicconi. A pretendente: JULIA MELLO DARÉ, estado civil divorciada, 
profi ssão nutricionista, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/11/1993, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jean Carlos Daré e de Solange 
Maria Torres de Mello.

O pretendente: GABRIEL MACEDO GITAHY TEIXEIRA, estado civil divorciado, 
profi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/03/1981, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ruben Gitahy Teixeira e de 
Deborah Ramos Macedo. A pretendente: MARIANY TAIONATO DE OLIVEIRA 
PEREZ, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Santo André - SP, no 
dia 22/03/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Danilo Perez e de Daniele Taionato de Oliveira.

O pretendente: RAPHAEL HENRIQUE, estado civil solteiro, profi ssão publicitário, nas-
cido em São Paulo - SP, no dia 06/05/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Figueiredo Henrique e de Nanci Turgante Henrique. A 
pretendente: LUANA ISOLA, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 21/04/1988, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Angelo 
Isola e de Maria Aparecida de Oliveira Lima Isola.

O pretendente: GUSTAVO DE PAULO AGUIAR ARAUJO, estado civil solteiro, pro-
fi ssão analista de sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/10/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Carlos de Araujo e de Nilza 
Maria de Paula Aguiar Araujo. A pretendente: JUSSARA HARUKO MIAIRA, estado 
civil solteira, profi ssão gestora ambiental, nascida em Guarulhos - SP, no dia 01/02/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Seiziro Miaira e de 
Teresa Sadako Yara Miaira.

O pretendente: ADALBERTO MARTINS GOMES, estado civil solteiro, profi ssão 
gerente de TI, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/12/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Helio de Carvalho Gomes e de Nadira 
Martins Gomes. A pretendente: VANESSA VITTORELLO MARTINS, estado civil solteira, 
profi ssão supervisora de comunicação, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/06/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilson Ferreira Martins 
e de Idamar Vittorello Martins.
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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: RAFAEL RIBEIRO SCANFERLA, estado civil solteiro, profi ssão escrevente 
notarial, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/01/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Israel Rubens Scanferla e de Maria Aparecida Ribeiro 
Scanferla. A pretendente: CAMILA MANDARANO FERREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 31/08/1988, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ronaldo Ferreira e de Nadia Mandarano.

O pretendente: ROBERTO FERNANDES JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 02/03/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Roberto Fernandes e de Vera Lucia Alves Cabrera. A pretendente: 
SAMIRA FERNANDA CHIAVOLONI DO VALE, estado civil divorciada, profi ssão bancária, 
nascida em Campinas - SP, no dia 30/01/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Francisco de Assis Fernando do Vale e de Vilma Celia Chiavoloni.

O pretendente: EVARISTO AGUIAR CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão moto-
fretista, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/12/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Anfrisio Rocha Campos e de Alice Aguiar Campos. 
A pretendente: LEIDAIANE VIEIRA DUTRA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Maetinga - BA, no dia 07/09/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Jesuino Dutra da Silva e de Maria Vieira de Aguiar.

O pretendente: MOISÉS DE ALMEIDA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de planejamento, nascido em Arapiraca - AL, no dia 20/10/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Gabriel de Almeida Santos e de Ivanilda 
Roberto dos Santos. A pretendente: ARIANE DA SILVA FERREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão repositora, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/06/1993, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Alves Ferreira e de Ana Maria da Silva Alves.

O pretendente: JÚLIO CÉSAR ALVES, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em Igaracu do Tietê - SP, no dia 24/09/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Zeuza Aparecida Alves. A pretendente: ALINE 
LUCAS DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Igaraçu do 
Tietê - SP, no dia 05/02/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Salvador Lucas de Andrade e de Angela Aparecida Mathias Lucas de Andrade.

O pretendente: LUCAS RIZZI DA SILVA FOSSALUZZA, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/09/1997, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Walter Benedito Fossaluzza e de Paula Rizzi da Silva 
Fossaluzza. A pretendente: NATHALIE PEIXOTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 06/04/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Wagner da Conceição Peixoto e de Kátia Priscila da Silva Peixoto..

O pretendente: CLÉBER RONALDO RESQUIN MARTINS VIEIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão médico veterinário, nascido em Araçatuba - SP, no dia 06/10/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Creso Ronaldo DominguesVieira e 
de Sílvia Regina Resquin Vieira. A pretendente: CAROLINA FUSCHILLO FERNANDES, 
estado civil solteira, profi ssão bióloga, nascida em São Paulo - SP, no dia 09/08/1991, 
residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Eduardo Fernandes e de Neusa Maria 
Fuschillo Fernandes.

O pretendente: CLEBER POZZANI, estado civil divorciado, profi ssão empresário, nas-
cido em São Paulo - SP, no dia 16/07/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Dolivar Pozzani Filho e de Julia Mourão Pozzani. A pretendente: 
SUZANA ROCHA RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em 
Anagé - BA, no dia 05/08/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Gomes Rocha e de Maria Neuza Rocha Ribeiro.

O pretendente: ESTEPHE BERGONCINI, estado civil solteiro, profi ssão policial militar, 
nascido em Jardinópolis - SP, no dia 31/12/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Artur Santo Bergoncini e de Maria Terezinha Batista Bergoncini. 
A pretendente: KARINA PAULA MOREIRA, estado civil divorciada, profi ssão bombeira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 30/06/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Ernesto Manoel Moreira e de Regina Lucia do Amaral Moreira.

O pretendente: FELIPE AUGUSTO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi s-
são empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/03/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joelson Pereira da Silva e de Sueli Martins de 
Oliveira Silva. A pretendente: GRAZIELLY LOPES COSTA, estado civil solteira, profi s-
são advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/02/1990, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, fi lha de Pedro Antonio Costa e de Neucimara Pereira Lopes Costa.

O pretendente: ALLAN MARTOS DE ABREU, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/07/1995, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Anselmo Eduardo de Abreu e de Regiane Babolim 
Martos de Abreu. A pretendente: CAROLINA CRISTINA CARDOSO MIRANDA, es-
tado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São José dos Campos - SP, no dia 
03/05/1996, residente e domiciliada em São José dos Campos - SP, fi lha de Julio Cesar 
Teixeira Miranda e de Elaine Cristina Cardoso Miranda.
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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