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BOLSAS
O Ibovespa: -1,94% Pontos: 
74.711,80 Máxima estável: 
76.192 pontos Mínima de 
-2,08% : 74.605 pontos Volu-
me: 8,7 bilhões Variação em 
2018: -2,21% Variação no mês: 
-2,56% Dow Jones: -0,05% Pon-
tos: 25.952,48 Nasdaq: -0,23% 
Pontos: 8.091,25 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 4,1516 Venda: R$ 4,1521 
Variação: +0,04% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 4,24 Venda: R$ 4,34 
Variação: +0,23% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 4,1646 Venda: R$ 
4,1652 Variação: +0,9% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 4,1000 
Venda: R$ 4,3100 Variação: 
+0,16% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,48% ao 
ano. - Capital de giro, 9,52% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.199,10 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,62% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 159,000 
Variação: +0,63%.

Cotação: R$ 4,1610 Variação: 
-0,16% - Euro (17h32) Compra: 
US$ 1,1582 Venda: US$ 1,1583 
Variação: -0,26% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,8090 Venda: R$ 
4,8110 Variação: -0,21% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,7670 Ven-
da: R$ 4,9970 Variação: -0,26%.

Futuro: -2,17% Pontos: 74.945 
Máxima (pontos): 76.485 Míni-
ma (pontos): 74.925. Global 40 
Cotação: 739,743 centavos de 
dólar Variação: +0,18%.

“Enquanto houver 
neste país um só 
homem sem trabalho, 
sem pão, sem teto 
e sem letras, toda 
prosperidade será 
falsa”.
Tancredo Neves (1910/1985)
Político brasileiro

distribuidoras dos estados 
de Alagoas, Amazonas, Acre, 
Rondônia, Roraima e Piauí 
(ABr).

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Ane-
el) aprovou ontem (4) 

um aumento extraordinário de 
R$ 1,937 bilhão no orçamento 
da Conta de Desenvolvimen-
to Energético (CDE), que 
passará de R$ 18,843 bilhões 
para R$ 20,053 bilhões. Com 
a medida, o impacto médio 
previsto nas tarifas será de 
1,6% para os consumidores 
dos estados do Centro-Sul e 
de 0,3% do Norte e Nordeste.

A CDE é usada para custear 
diversas políticas públicas do 
setor elétrico brasileiro, como 
o subsídio à conta de luz de 
famílias de baixa renda; pro-

 Novo aumento da Aneel 
provocará aumento de 0,3% 
a 1,6% nas contas de luz

gramas como o Luz Para Todos; 
pagamento de indenizações a 
empresas e compra de parte 
do combustível usado pelas 
termelétricas.

Segundo a agência, o au-
mento se deve, entre outros 
fatores, ao acréscimo de 20% 
nos descontos tarifários con-
cedidos aos usuários dos servi-
ços de distribuição de energia 
elétrica, em decorrência da 
migração de consumidores 
especiais de energia (com car-
ga mínima de 500 kW) para o 
chamado mercado livre. Desta 
forma, os descontos passaram 
de R$ 6,944 bilhões para R$ 
8,362 bilhões.

Também pesou a inclusão de 
mais recursos para cobrir os 
gastos da Conta de Consumo de 
Combustíveis, que passaram de 
R$ 5,346 bilhões para R$ 5,849 
bilhões. O montante maior de 
recursos, cerca de R$ 406 mi-
lhões, irá para o acionamento 
de usinas termelétricas em 
Roraima, por conta da eventual 
interrupção do fornecimento 
de energia elétrica da Vene-
zuela para o estado.

De acordo com o diretor da 
agência e relator do processo, 
Rodrigo Limp, caso a linha de 
transmissão que vai conectar 
Manaus a Boa Vista estivesse 
pronta, o acionamento de 

O impacto médio previsto nas tarifas será de 1,6% para os consumidores dos estados

do Centro-Sul e de 0,3% do Norte e Nordeste.

térmicas não seria necessá-
rio. Ainda não foi concedido 
o licenciamento ambiental 
para iniciar a obra.Outro fator 

que pesou no aumento foi a 
prorrogação, até dezembro, 
do regime de operação tem-
porária pela Eletrobras das 

Mais de 20 milhões de ado-
lescentes brasileiros devem 
buscar os postos de saúde 
para receber a vacina HPV. A 
convocação é do Ministério da 
Saúde, que lançou ontem (4) a 
Campanha Publicitária de Mo-
bilização e Comunicação para 
a Vacinação do Adolescente 
contra a doença. A expectativa 
é de vacinar 9,7 milhões de 
meninas de 9 a 14 anos e 10,8 
milhões de meninos de 11 a 
14 anos. Foram adquiridas 14 
milhões de vacinas, que são 
eficazes e protegem contra 
vários tipos de cânceres em 
mulheres e homens.

Desde a incorporação da vaci-
na HPV no Calendário Nacional 
de Vacinação, 4 milhões de meni-
nas de 9 a 14 anos procuraram as 
unidades do SUS para completar 
o esquema com a segunda dose, 
totalizando 41,8% das crianças 
a serem vacinadas. Com a pri-
meira dose, foram imunizadas 
4 milhões de meninas nesta 
mesma faixa, o que corresponde 

Vacinar meninas de 9 a 14 

anos e meninos de 11 a 14 

anos contra o HPV.

Dois dias depois do incêndio 
que atingiu o Museu Nacional 
no Rio de Janeiro, o governo 
federal anunciou medidas que 
serão tomadas para reconstruir 
o prédio. Após a reunião, foram 
anunciadas três decisões: a 
publicação de uma medida 
provisória que cria a Lei dos 
Fundos Patrimoniais, a insta-
lação de um comitê gestor e 
a liberação de R$ 25 milhões.   

O BNDES vai repassar R$ 
25 milhões para fi nanciar pro-
jetos executivos de segurança 
e prevenção de incêndios e 
modernização de museus, 
arquivos e instituições. O 
edital deve ser publicado até 
o fi m deste mês. Segundo o 
presidente do BNDES, Dyogo 
Oliveira, as instituições ligadas 
ao patrimônio cultural do país 
poderão apresentar propostas 
e solicitar parte da verba.

Também foi anunciada a 

Presidente do BNDES,

Dyogo de Oliveira.

Nas últimas 48 horas, foram 
registrados mais de 3 mil focos 
de incêndio em todo o país. 
Quase 30% das ocorrências, de 
acordo com os dados compila-
dos pelo Inpe, estão concen-
tradas no estado do Pará, com 
849 queimadas identifi cadas. O 
Coordenador do Programa de 
Monitoramento de Queimadas 
do instituto, Alberto Setzer, 
lembra que a grande maioria dos 
incêndios tem origem humana. 

“Eu diria que mais de 99%, 
sendo por acidente ou proposi-
tal”, disse. Segundo o pesquisa-
dor, apesar dos números deste 
ano ainda estarem abaixo dos 
registrados em 2017, quando 
foi registrada uma forte estia-
gem neste período, as ocor-
rências ainda são alarmantes 
e as autoridades locais não 
conseguem coibir essas ações.

“Com certeza, novos desmata-
mentos estão associados a estes 
incêndios e antigos desmata-
mentos também para cobrir o 
entorno da vegetação, assim 
como o uso do fogo para preparar 
a roça”, citou. Setzer lembrou 
que muitas propriedades na 
região recorrem à queima da ve-
getação para criar uma camada 
de nutrientes para a plantação. 
“Mas, a longo prazo, usando fogo 

Foto de satélite do Inpe 

mostra focos de queimada no 

país registrados na última 

segunda-feira (3).

Gleisi e tesoureiro do 
PT são impedidos de 
visitar Lula

São Paulo - A presidente 
nacional do PT, senadora 
Gleisi Hoffmann (PT-PR), e o 
tesoureiro do partido, Emidio 
de Souza, foram proibidos de 
entrar, ontem (4), na sala onde 
o ex-presidente Lula está preso 
na sede da Polícia Federal em 
Curitiba. O único político auto-
rizado a entrar foi o candidato a 
vice e possível sucessor de Lula, 
Fernando Haddad, constituído 
como integrante da defesa, 
junto com outros advogados.

Gleisi e Emidio também fo-
ram nomeados para integrar a 
defesa de Lula, mas na semana 
passada a juíza da 12ª Vara 
Criminal de Curitiba, Carolina 
Lebbos, proibiu a senadora de 
atuar como advogada do ex-
-presidente atendendo pedido 
do MPF. Gleisi reagiu à proibi-
ção comparando a decisão da 
juíza à ditadura militar. Emídio 
foi subscrito como advogado 
de defesa por Gleisi e por isso 
também foi barrado (AE).
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Bolsonaro diz que 
vídeos do PSDB
são ‘falácias’

Brasília - O candidato do PSL 
ao Planalto, Jair Bolsonaro, reagiu 
à propaganda em que aparece 
xingando mulheres exibida na TV 
pelo tucano Geraldo Alckmin. Em 
conversa com jornalistas na ma-
nhã de ontem (4), na Câmara, Bol-
sonaro disse que os ataques são 
“falácias”. “Ele defende mulher? 
Mas desvia verba da merenda es-
colar”, afi rmou, numa referência 
a denúncias de irregularidades 
na área da educação durante os 
governos de Alckmin no Estado.

Na conversa, Bolsonaro ainda 
fez referências a pesquisas em 
que aparece na dianteira em 
São Paulo. “Perder para mim 
em São Paulo é uma vergonha”, 
disse. Ele também ironizou a 
situação dos petistas, que ainda 
não apresentaram um nome para 
substituir, na disputa eleitoral, o 
ex-presidente Lula, que teve a 
candidatura rejeitada pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE). 
“Estão desesperados.”

Sem esconder o otimismo, 
o candidato do PSL disse que 
espera ganhar as eleições ainda 
no primeiro turno. “Sem fraude, 
estarei eleito no primeiro turno”, 
avaliou. Bolsonaro esteve na 
Câmara para uma consulta no 
posto médico da Casa. Ele passou 
uma hora fazendo exames por 
um problema na garganta. Por 
recomendação médica, saiu sem 
dar outra entrevista (AE).

Manifesto de “indignação”
A Academia Brasileira de Ci-

ências (ABC), a Sociedade Brasi-
leira para o Progresso da Ciência 
(SBPC) e mais outras 38 outras 
sociedades científi cas divulgaram 
ontem (4), um manifesto de “triste-
za e indignação” pelo incêndio que 
destruiu a maior parte do acervo do 
Museu Nacional, no Rio. Intitulado 
“A Vida e a Morte da Ciência e da 
Memória Nacionais”, o documento 
pede “a reconstrução de uma ideia 
que o fogo não devora”.

A pedido da Presidência da 
República, o Ministério das 
Relações Exteriores foi inclu-
ído no recém-criado comitê 
gestor que irá coordenar a re-
construção do Museu Nacional 
da Quinta da Boa Vista, no Rio 
de Janeiro. A participação do 
Itamaraty não estava prevista 
na concepção inicial do comitê, 
que incluía os ministérios da 
Educação, da Cultura e a Casa 
Civil, além de bancos públicos.

O Palácio do Planalto quis um 
representante da diplomacia 
no comitê para coordenar as 
iniciativas em favor do Museu 
Nacional no âmbito externo, já 
que chefes de Estado e autori-
dades estrangeiras ofereceram 
nos últimos dias ajuda ao Brasil 
para reerguer o museu.

O comitê gestor começa a 
trabalhar imediatamente e, ao 
longo dos próximos 12 meses, 
deverá organizar toda a rees-
truturação do Museu Nacional, 
inclusive o novo acervo – já que 
90% do atual foram consumidos 
pelas chamas.

Paralelamente aos projetos e 
obras de arquitetura, o governo 
quer realizar uma campanha 
internacional para recompor, 
mediante doações e aquisições, 
o acervo do Museu Nacional.

O presidente Michel Te-
mer deu apoio pessoal a esta 

O governo quer 

realizar uma 

campanha 

internacional 

para recompor, 

mediante doações 

e aquisições, o 

acervo do Museu 

Nacional.
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BNDES vai repassar R$ 25 
milhões para museus e arquivos

Civil, além de bancos públicos. 
“Vamos buscar a participação 
da sociedade civil e do setor 
privado”, disse o ministro da 
Casa Civil, Eliseu Padilha. O 
governo também vai editar nos 
próximos dias MP com a Lei dos 
Fundos Patrimoniais. A meta 
é repassar recursos a museus 
sem restrições orçamentárias. 

A partir da MP, um fundo es-
pecífi co para a Museu Nacional 
deve ser criado para receber 
recursos destinados à recons-
trução. “Ele é importante para 
que, ao mobilizar recursos, as 
instituições tenham condição 
de receber - sem limitação 
orçamentária - com gestão 
moderna. Com a MP, podem 
criar o fundo patrimonial e os 
recursos serem colocados no 
fundo desde já. Isso será impor-
tante para o Museu Nacional e 
outras instituições”, explicou 
Padilha (ABr).

criação de comitê gestor para 
coordenar o processo de re-
construção do Museu Nacional. 
O grupo será formado pelos mi-
nistérios da Educação, Cultura, 
Relações Exteriores e Casa 

20,6 milhões devem se 
vacinar contra o HPV

a 63,4%. “É importante alertar 
que cobertura vacinal só está 
completa com as duas doses, 
por isso quem tomou a primeira 
dose deve voltar aos postos após 
seis meses”, explicou a coorde-
nadora do Programa Nacional de 
Imunizações, Carla Domingues 
(Ag.Saúde).

Pará tem 30% dos focos 
de incêndio registrados

todos os anos, o solo fi ca pobre 
e exausto”, completou.

Durante todo o mês de agosto, 
o território paraense, que histori-
camente é citado pelos números 
de desmatamento, teve 1.380 
ocorrências ante de mais de 5 
mil em todo Brasil. Três cida-
des lideram o ranking de focos 
de incêndios: Novo Progresso 
(340), Altamira (277) e São 
Félix do Xingu (236). No mesmo 
mês, Mato Grosso registrou 790 
focos e o Amazonas, 503. Pelos 
registros do Inpe, quase dois 
terços das queimadas impac-
taram diretamente esse bioma, 
que predomina na maior parte 
do território nacional (49,29%).

Itamaraty buscará apoio externo para 
reconstrução do acervo de museu

campanha. O envolvimento 
do Itamaraty foi considerado 
essencial para tratar das ques-
tões técnicas e jurídicas que 
envolvam futuras parcerias e 
acordos culturais.

Já ofereceram ajuda ao Brasil 
os governos do Peru e do Egito, 
além do  presidente da Fran-
ça, Emmanuel Macron. Pelas 
redes sociais, Macron afi rmou 
que a “França oferecerá seus 

especialistas a serviço do povo 
brasileiro para contribuir para 
a reconstrução”. A ministra 
da Cultura, Françoise Nyssen, 
destacou em comunicado 
ter oferecido ao embaixador 
brasileiro em Paris “todo o 
conhecimento dos agentes 
do Ministério da Cultura em 
aspectos de museografi a, con-
servação e gestão de coleções 
e arquivos” (ABr).
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Bullying ou mimimi: qual 
é o limite das brincadeiras 

nas empresas?

No Brasil, as 

brincadeiras são 

inerentes a vários 

ambientes, desde as 

reuniões de família, 

passando pelos 

encontros entre os 

amigos e até nos locais 

de trabalho

Elas ajudam a construir 
relacionamentos mais 
próximos e informais, 

diminuindo as barreiras entre 
as pessoas. No mundo organi-
zacional, elas dão suporte para 
que as pessoas interajam e 
criem vínculos que fortaleçam 
o trabalho em equipe e até 
laços de amizade. Entretanto, 
vivemos um momento na nossa 
história onde a polarização de 
ideias nos torna inimigos em 
potencial de quem pensa e age 
diferente. 

Muitas amizades são des-
feitas por posicionamentos 
políticos e sociais incompatí-
veis. Nos locais de trabalho, 
essa polarização não costuma 
ser tão exacerbada, mas pode 
ocasionar duas situações, o 
chamado “mimimi” ou, em 
casos mais graves, o bullying 
corporativo. Por mimimi en-
tende-se um comportamento 
de baixa tolerância. 

Muitos especialistas, inclusi-
ve, deram esse nome a alguns 
integrantes de uma geração de 
jovens entre 23 e 30 anos, que é 
marcada por excessivas recla-
mações e pouco protagonismo 
na hora de propor soluções 
para aquilo que as incomoda. 
São pessoas “ultrassensíveis”, 
que entendem toda brincadei-
ra como uma forma de agressão 
direta e pessoal. 

De outro lado, há o bullying, 
termo que também vem ga-
nhando grande relevância e, 
há tempos, ultrapassou os 
muros escolares. Sabemos 
que a agressão, a humilhação 
e a exposição ao ridículo pode 
causar danos graves à autoes-
tima dos indivíduos, além de 
poder ser categorizado como 
assédio moral. É difícil avaliar 
o momento exato onde uma 
brincadeira entre colegas de 
trabalho se torna abusiva. 

Cabe destacar que não esta-
mos falando sobre homofobia, 
machismo, racismo ou nenhu-
ma outra forma de discrimina-
ção e preconceito contra uma 
minoria. Afi nal, desvalorizar a 
dignidade humana e diminuir a 
importante luta por igualdade 
de direitos não é bullying, mui-
to menos brincadeira. É crime!  
Nesse sentido, também preci-
samos chamar atenção para a 
brincadeira institucionalizada, 
aquela imposta pela empresa. 
Quando é vexatória e não há 
possibilidade para o indivíduo 
se defender, fi ca caracterizado, 
como já falando anteriormen-
te, o assédio moral. 

É o típico caso do funcio-
nário que é humilhado por 
não atingir as metas ou não 
atender as expectativas de 
um colega ou gestor que pode 
aproveitar-se da oportunidade 
para o ridicularizar. Em casos 
assim, a liderança deve ter uma 
política clara, espaços para fe-
edbacks ativos e estruturados, 
além  de medidas rígidas para 
combate e prevenção desse 
tipo de postura.

O limite é o mais importante 
no que tange a questão. Em 
ambientes corporativos onde 
toda brincadeira é cortada ou 
proibida, o clima fi ca roboti-
zado, distante e improdutivo. 
Proibir esse tipo de interação 
é o mesmo que descaracterizar 
toda uma cultura. O melhor 
caminho é criar um espaço 
em que as pessoas se sintam 
livres para se expressar e des-
contrair, sempre respeitando o 
outro em sua integridade. 

Cabe à liderança e a área 
de Recursos Humanos criar 
esse ambiente seguro, onde as 
pessoas sejam ouvidas e com-
preendidas em sua totalidade, 
em que sejam estimuladas a es-
cutarem ativamente, mas que 
também possam ter liberdade 
para falar e indicar pontos de 
melhoria no ambiente e nas re-
lações entre colegas, gestores 
e subordinados.

(*) - É bacharel em psicologia e 
possui MBA em Gestão Estratégica. 

Com experiência no recrutamento 
especializado nas áreas de

marketing e vendas, é diretor
da Trend Recruitment

(www.trendrecruitment.com).

Marcelo Olivieri (*)
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Japão se prepara 
para o tufão Jebi

Chuvas torrenciais e fortes 
rajadas de vento marcam a 
chegada do tufão Jebi à costa 
oeste do Japão, considerado o 
mais potente dos últimos 25 
anos. Mais de 600 voos foram 
cancelados, assim como servi-
ços ferroviários. O aeroporto 
de Kansai, em Osaka, fi cou 
parcialmente alagado, e os 
ventos chegaram a 210 km/h 
ontem (4). 

As autoridades japonesas 
emitiram um alerta para mais 
de 1 milhão de habitantes das 
zonas de risco. Uma pessoa 
morreu e cinco fi caram feridas, 
de acordo com um balanço pro-
visório sobre os danos do tufão 
Jebi, que signifi ca “engolir” em 
coreano, e é o 21º da temporada 
no Pacífi co (ANSA).

O ministro do Interior da 
Itália, Matteo Salvini, defendeu 
ontem (4) a ideia de impor um 
limite ao número de jogadores 
estrangeiros na Série A. A de-
claração foi dada após o técnico 
da Azzurra, Roberto Mancini, 
ter criticado a falta de atletas 
italianos nos times da principal 
divisão do “país da bota”.

“Estou feliz que importantes 
expoentes do mundo do futebol 
me deem razão. É preciso ter um 
limite ao número de jogadores 
estrangeiros em campo, para se 
poder dar espaço a tantos jovens 

Matteo Salvini concordou com 

posicionamento do técnico da 

Azzurra, Roberto Mancini.

A multinacional norte-
-americana de Mountain 
View, Google, celebrou 

20 anos da sua fundação ontem 
(4). O grande início foi em 
1995. Larry Page e Sergey Brin, 
doutorandos na Universidade 
de Stanford, na Califórnia, ini-
ciaram um projeto de pesquisa 
voltado à compreensão dos mo-
delos matemáticos e da estruta 
de links na web. 

Então, o domínio google.
com foi registrado em 15 de 
setembro de 1997 e a socieda-
de Google inc. foi fi nalmente 
fundada em 4 de setembro de 
1998. Entretanto, a empresa 
celebra, na verdade, o seu 
próprio aniversário em 27 de 
setembro, dia em que o motor 
de busca superou o recorde 
de conteúdos indexados. O 
nome da empresa é inspirado 
no termo googol, que se refere 
ao número formado por 1 e 100 
zeros (dez elevado a cem).

O Google se tornou tão 
famoso que deu origem ao ne-
ologismo “to google” (dar um 
google), que signifi ca fazer uma 
pesquisa na internet. Mas o raio 
de ação se alargou para ainda 

A sociedade Google inc. foi fundada em 4 de setembro de 1998.

Mais de 1,6 mil baleias foram 
detectadas durante o último 
fim de semana na Península 
Valdés, em Chubut, na Argen-
tina. De acordo com o jornal 
“Clarín”, a identificação foi 
feita pelo Centro Nacional 
da Patagônia (Cenpap), que 
já localizara pouco mais de 
mil baleias passando pelas 
águas da região há menos de 
um mês.

Segundo a Cenpap, essa foi 
a maior quantidade de baleias 
que já passou pela área desde 
1999, ano em que teve início a 
contagem. O biólogo Mariano 
Coscarella afi rmou que é “im-
pressionante” a quantidade de 
recém-nascidos que passaram 
pela península, dos quais 17 
eram fi lhotes de baleia-bran-
ca. Além disso, Coscarella 

As baleias são uma das principais atrações turísticas do sul da 

Argentina.

O fundador da rede ter-
rorista Haqqani, Jalaluddin 
Haqqani, morreu na última 
segunda-feira (3) aos 71 anos, 
por sofrer de uma “grave do-
ença”, segundo anúncio do 
grupo terrorista afegão Talibã 
ontem (4). A organização, 
que já foi aliada dos Estados 
Unidos na década de 1980, 
está paralisada há 10 anos e 
é comandada desde 2011 por 
um dos 12 fi lhos do líder, Sira-
juddin Haqqani, que também 
é membro do Talibã.

Durante o governo de Ro-
nald Reagan (1981-1989), os 
Estados Unidos apoiaram o 
grupo na luta para expulsar 
tropas soviéticas no Afega-
nistão. No fi nal da década, 
Moscou negociou a saída do 
país, o que desmantelou o 
governo comunista no país e 
abriu espaço para o grupo jiha-
dista “mujahideen” assumir o 
poder. A Rede Haqqanni se 
aliou ao Talibã em 1996 para 
expulsar as tropas mujahi-
deen, em um confronto que 
causou destruição em Cabul, 

Jalaluddin Haqqani sofria de mal de Parkinson.
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Google está 
completando 20 anos
É o motor de busca mais popular, lançou o sistema operacional mais usado no mundo e está se 
aprofundando na Inteligência Artifi cial

nários acusaram a empresa 
de discriminar as mulheres no 
pagamento de salários. O Goo-
gle também fi cou sob holofotes 
pelo caso Russiagate. O jornal 
norte-americano Washington 
Post revelou que a Rússia teria 
usado o YouTube e o Gmail para 
interferir nas eleições america-
nas de 2016, difundindo notícias 
falsas ou que não eram precisas.

Na semana passada, ainda, 
Trump acusou o motor de buscas 
de manipular suas ferramentas 
de pesquisa. O mandatário disse 
que o Google está reprimindo 
as vozes dos conservadores e 
escondendo boas informações. 
A empresa se defendeu dizendo 
que não há preconceito com 
nenhuma ideologia política, e a 
administração Trump tem con-
siderado se o Google deveria ser 
regulado pelo governo.

A cada ano, milhares de 
bilhões de buscas são feitas 
no Google, e a maioria parte 
de dispositivos móveis. Cerca 
de 15% das pesquisas diárias 
são inéditas. Esses foram os 
dados divulgados pela empresa 
ontem, a fi m de celebrar seus 
20 anos no mercado (ANSA).

mais setores: desde a gestão 
de anúncios publicitários, aos 
programas para navegar online, 
como o Chrome, ao sistema 
operacional para dispositivos 
móveis, Android, que beira os 
2 bilhões de usuários. 

Por outro lado, recentemente 
a Comissão Europeia infl igiu à 
sociedade uma multa de 4,3 
bilhões de euros, a mais alta 
imposta a uma empresa. Esse 
valor é equivalente a 5% do 
rendimento médio diário da 
Alphabet, empresa holding que 
controla o Google. A punição 

se deu graças a um abuso de 
posição dominante do Android.

Entre os projetos mais ambi-
ciosos da empresa, estão o Goo-
gle Glass, óculos inteligentes 
hoje destinados a usos profi s-
sionais, e os carros autônomos, 
que se dirigem sozinhos. Mas 
com os progressos tecnológi-
cos, apareceram também as 
polêmicas. A última foi sobre 
um suposto acordo com a Mas-
tercard para obtenção de dados 
pessoais dos usuários (negado 
pelas duas companhias).

Além disso, três ex-funcio-

Talibã anuncia a morte de 
fundador da Rede Haqqani

a capital afegã.
Desde então, as duas orga-

nizações passaram a combater 
tropas da Otan e da ONU até 
que, em 2012, os Estados 
Unidos passaram a considerar 
o grupo uma organização ter-
rorista. Haqqani era amigo do 
fundador da Al Qaeda, Osama 
Bin Laden, morto em 2011. O 
saudita chegou a buscar refúgio 
nos acampamentos do grupo 
no Paquistão. Um dos ataques 
mais recentes da organização 

aconteceu em maio de 2017, 
quando um caminhão-bomba 
explodiu em Cabul e provocou 
a morte de 150 pessoas.

Nascido na província afegã 
de Paktia, Haqqani pertencia à 
tribo Jadran e viveu na região 
do Wasitristão, no Paquistão, 
a maior parte de sua vida. O 
líder terrorista sofria de mal 
de Parkinson e por isso teve 
de passar o comando da or-
ganização para seu fi lho em 
2011 (ANSA).

Ministro pede restrição a 
estrangeiros no futebol italiano

italianos que acabam sacrifi ca-
dos”, disse Salvini. O ministro é 
torcedor do Milan, que entrou 
em campo na última rodada, 
contra a Roma, com quatro es-
trangeiros no time titular, além 
de dois ítalo-argentinos, Mateo 
Musacchio e Lucas Biglia. 

Já o clube giallorosso tinha 
apenas um “nativo” entre seus 
11 iniciais, o capitão Daniele De 
Rossi. O futebol italiano possui 
normas para a contratação de 
estrangeiros, mas as regras não 
valem para jogadores nascidos 
na União Europeia (ANSA).

Patagônia registra passagem de 
mais de 1,6 mil baleias

revelou que, das 1,6 mil baleias 
registradas, 720 são fi lhotes 
acompanhados das mães.

As baleias são uma das prin-
cipais atrações turísticas do 

sul da Argentina. Entre maio 
e dezembro, cerca de 100 mil 
pessoas viajam até Valdés 
para observá-las passando 
pela Patagônia (ANSA).

O governo do presidente da França, Emmanuel 
Macron, lançou uma loteria cujo valor arreca-
dado será totalmente destinado ao restauro 
de patrimônios históricos do país. A medida 
objetiva arrecadar entre 15 e 20 milhões de 
euros e consiste na venda de raspadinhas, que 
têm a imagem de alguns dos monumentos que 
precisam de reparos.

As raspadinhas são vendidas através da 
empresa pública de loterias, La Française 
des Jeux, pelo valor de 15 euros, com prê-

mios de até 1,5 milhão de euros. Além disso, 
serão comercializados bilhetes por 3 euros, 
que poderão pagar 13 milhões de euros no 
próximo dia 14 de setembro, e outros com 
prêmios menores. 

Segundo o governo, os 10% geralmente desti-
nados aos cofres do Estado serão revertidos para 
a Fundação do Patrimônio para dar andamento 
ao projeto. No total, há 270 locais em estado de 
deterioração no país. Pelo menos 18 monumentos 
serão apoiados como prioridade (ANSA).

França cria loteria para salvar patrimônio histórico
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A - Livros e Ideias
Entre os próximos dias 14 e 16 (sexta a domingo), a Flima 2018 - Festa 
Literária Internacional da Mantiqueira vai transformar Santo Antônio 
do Pinhal, praticamente um vilarejo, em um centro de circulação e de 
debate de livros, ideias e conceitos de sustentabilidade. Com mais de 
100 convidados, 14 mesas de debates, e mais de 60 atividades gratuitas, 
oferece atrações para um público segmentado com  eventos para adultos, 
adultos na escola, infantil, jovens e sustentabilidade. A expectativa de 
atendimento presencial é de 15 mil pessoas. Presenças de Milton Ha-
toum, do jornalista Manuel da Costa Pinto, Carol Rodrigues, Paulo Lins, 
e Ronaldo Bressane. Outras informações: (www.fl ima.net.br). 

B - Ipiranga em Festa
Realizada pelo Sesc e pela USP, a 2ª edição do ‘Museu do Ipiranga em Festa’ 
acontece nos próximos dias 7 e 8 (sexta e sábado) no Parque da Independência. 
Ao celebrar os 196 anos da Independência do Brasil, o evento aprofunda seu 
teor histórico e político por meio de intensa programação cultural gratuita 
para todas as idades, com apresentações de dança, teatro, música, cortejos, 
performances cênicas, poesia, exposição e projeção mapeada na fachada do 
Museu. O trabalho de curadoria questiona os signifi cados da Independência 
nos dias de hoje ao lançar um olhar crítico sobre três marcos históricos: 
1822 (Independência do Brasil), 1922 (Centenário da Independência e 
efervescência intelectual em São Paulo com a Semana de Arte Moderna) e 
2022 (Bicentenário da Independência e reabertura do Museu do Ipiranga). 

C - Atendimento Vascular
No próximo dia 16 (domingo), no Parque Villa-Lobos, das 9h às 14h, em 
comemoração ao Dia Vascular de São Paulo, realiza ação de atendimento 
gratuito à população, com objetivo de oferecer informações a respeito 
das principais doenças vasculares, formas de prevenção e tratamento. 
O Dia Vascular, organizado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e 
Cirurgia Vascular (SBAVC-SP) tem o com apoio da Kendall e da FQM 
Farma. O atendimento, feito por cirurgiões vasculares, residentes da 
especialidade, acadêmicos e alunos será em tendas de apoio. Os médi-
cos realizarão uma triagem das principais doenças venosas e arteriais 
periféricas, bem como exame Doppler de onda contínua nos pacientes 
que apresentarem alguma alteração. Mais informações tel. (11) 5087-
4888 (secretaria@sbacvsp.org.br).

D - Oportunidades de Crescimento
Focada em desenvolver talentos, formar profi ssionais comprometidos 
com os valores e a missão da companhia, a Eli Lilly do Brasil realiza, até 
o próximo dia 28, inscrições para a primeira etapa de seu Programa de 
Estágio 2019, com vagas para diferentes áreas de atuação, entre elas 
farmácia, marketing, administração, economia, contabilidade e engenha-
rias. O programa objetiva identifi car estudantes comprometidos com o 
seu desenvolvimento e com a excelência em resultados, capacitando-os 
através de atividades para o negócio e construindo oportunidades reais 
de crescimento. Por dois anos, o aluno conhecerá de perto e participará 
da rotina da companhia e na implementação de projetos. Inscrição em 
(www.vagas.com.br/lilly). 

E - Fórum da Internet 
A 8ª edição do Fórum da Internet no Brasil está com inscrições abertas. 
O evento, promovido anualmente pelo Comitê Gestor da Internet no 
Brasil, será realizado de 4 a 7 de novembro no Centro de Eventos da 
Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, e contará com workshops 
que abordarão temas como privacidade e proteção de dados, evolução 
da governança da Internet, liberdade de expressão, cibersegurança, 
inclusão digital, mercado de trabalho, Internet e jurisdição, mulheres 
na governança, entre outros. Os 27 workshops selecionados para esta 
edição foram escolhidos a partir da chamada de propostas, realizada 
no primeiro semestre do ano. Os interessados em participar podem 
se inscrever gratuitamente pelo site (http://forumdainternet.cgi.br/).

F - Ativos Imobiliários
A Glebba Investimentos é uma fi ntech de crowdfunding imobiliário que 
leva oportunidades de investimento de pouco risco e alto retorno a in-
vestidores, trazendo o setor de loteamentos para o universo da economia 
compartilhada. O usuário faz o cadastro no site e tem acesso a ofertas de 
investimento em empreendimentos variados, cuja meta de captação vai 
até no máximo R$ 5 milhões, respeitando as normas da CVM. O mínimo 
que pode ser investido é R$ 1 mil, sendo que algumas ofertas partem 
de R$ 5 mil. As oportunidades de investimento têm retorno entre 14% 
e 20%, sendo lastreadas em um ativo real e estritamente reguladas pela 
CVM, com garantia de retorno de no mínimo 130% do CDI. Saiba mais 
em: (https://glebba.com.br/).

G - Potencialidades do Nióbio
A CBMM, empresa brasileira líder mundial na produção, tecnologia e 
fornecimento de produtos de Nióbio, lançou o seu novo site: (www.
cbmm.com). A plataforma permite uma navegação prática para quem 
busca informações sobre seus produtos, serviços, pesquisas e iniciativas, 
além de difundir de forma ampla as aplicações e soluções do Nióbio. Seu 
conteúdo reúne as principais informações sobre a companhia, o Nióbio e 
suas aplicações, segmentadas por tópicos de interesse. Além disso, há um 
canal direto com técnicos habilitados para que a Companhia possa dialogar 
com potenciais clientes e esclarecer dúvidas sobre produtos e soluções. 

H - Estágio do Google
Estão abertas as inscrições para o Business Internship Program 2019, a 
oitava edição do programa de estágio do Google. Voltado para estudantes 
de ensino superior com graduação prevista para dezembro de 2019, o 
programa de 6 meses é uma oportunidade para que os estagiários possam 
conhecer e vivenciar o Google, além de desenvolver competências técnicas 
e comportamentais. É necessário cumprir os seguintes requisitos: estar 
cursando o último semestre da graduação no período do programa, ter um 
nível de inglês que permita leitura de e-mails e conversação com colegas 
de trabalho, e estar disponível para trabalhar no escritório do Google em 
São Paulo de julho a dezembro de 2019. Inscrições: (careers.google.com). 

I - Festival Internacional
Uma competição voltada para jovens músicos e que contempla a todos 
os gêneros musicais. Essa é a proposta do Imagine Brazil, um festival 
internacional que realiza sua quarta edição no País e abre inscrições até 
o próximo dia 14. Criado pela Jeunesses Musicales International (JMI), 
maior ONG de música para jovens do mundo, o Imagine é realizado no 
Brasil pela Organização Social de Cultura Amigos do Guri – gestora da 
maioria dos polos do Projeto Guri, maior programa sociocultural brasi-
leiro, mantido pela Secretaria da Cultura do Estado. Os interessados em 
participar do concurso devem acessar (http://br.imaginefestival.net/). 

J - Sistemas ERP’s 
Um assunto que vem sendo debatido há tempos, é a Reforma Tributária, 
que  em breve deverá entrar em discussão no Congresso Nacional. Para 
elucidar melhor o tema, a Totvs  em parceria com a empresa EZ4, con-
vidaram o  tributarista Miguel Silva para esclarecer questões técnicas e 
de grande interesse sobre o tema. A atividade cujo  título é a “Reforma 
Tributária e o impacto nos sistemas ERP’s das Empresas”, acontece no 
próximo dia 25 (terça-feira), às 9h, na sede da Totvs Matriz. Objetiva 
apresentar as possíveis mudanças que podem acontecer caso o projeto 
de Reforma Tributária, apresentado pelo deputado federal Luiz Carlos 
Hauly, seja aprovado, principalmente na sistemática de apuração de 
tributos federais, estaduais e municipais pelas empresas. 
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D - Oportunidades de Crescimento
Focada em desenvolver talentos, formar profi ssionais comprometidos 

Vivemos uma nova 

revolução industrial 

com o crescimento 

exponencial do 

conhecimento 

tecnológico

Os sistemas produtivos 
avançam em direção 
à chamada Indústria 

4.0, que demanda inovações 
nos campos de automação, 
controle e tecnologia da infor-
mação. A crescente aplicação 
das novas tecnologias tem 
levado o desenvolvimento de 
produtos a patamares mais ele-
vados, com geração de enorme 
quantidade de dados. 

Novas técnicas de produ-
ção, associadas a materiais 
inovadores, são capazes de 
proporcionar um considerável 
aumento da confi abilidade no 
desenvolvimento tecnológico. 
Com o advento da Indústria 
4.0, cada vez mais tecnologias 
são lançadas com a fi nalidade 
de permitir que as organiza-
ções elevem a assertividade 
do desenvolvimento e – não 
menos importante – reduzam 
o famoso time to market. 

Embora sejam evolutivas 
e avancem rapidamente, as 
tecnologias voltadas para a 
engenharia automotiva já es-
tão disponíveis e precisam ser 
mais aplicadas pela indústria. 
Para tanto, um dos desafi os 
é a necessidade de mudança 
na formação de engenharia: 
formar engenheiros com ele-
vada capacidade técnica para 
utilizar esse tipo de tecnologia 
ou, melhor ainda, formar enge-
nheiros que sejam capazes de 
desenvolver e aprimorar esse 
tipo de tecnologia. 

Sofi sticadas ferramentas de 
projeto e desenvolvimento per-
mitem uma grande aceleração 
na concepção de produtos e 
no seu aprimoramento. São 
tecnologias que devem apoiar 

a engenharia a fazer certo de 
primeira, uma vez que já não 
existe lugar na indústria da mo-
bilidade para a ação empírica, 
que envolve criar um protótipo 
para posterior avaliação. O 
foco é ter certeza na fase do 
desenvolvimento virtual. 

O uso de avançadas ferra-
mentas de simulação, capazes 
de minimizar a quantidade 
de ensaios em laboratórios 
e campos de prova, é uma 
prática crescente. Durante 
o desenvolvimento de um 
produto, o objetivo é realizar 
um único ensaio apenas para 
comprovar tudo aquilo que 
já foi simulado. Assim, todos 
os erros que podem surgir 
durante o desenvolvimento 
precisam ser identifi cados e 
solucionados ainda na fase 
virtual. Este é um caminho 
muito menos trabalhoso e com 
menor custo envolvido.

Outra tendência é o uso 
de novas técnicas como a 
manufatura aditiva com foco 
em prototipagem rápida, bem 
como desenvolvimento de pe-
ças fi nais. A manufatura aditiva 
oferece maiores possibilidades 
de desenvolver produtos mais 
leves, resistentes e inovadores, 
de modo que as empresas 
não dependam somente de 
processos consagrados, como 
estampagem, forjamento, fun-
dição e usinagem. 

Esses e outros assuntos 
serão debatidos durante o 16º 
Simpósio Sae Brasil de Testes 
e Simulações, que reunirá 
especialistas de renome no 
mercado, que desenvolvem 
ferramentas de testes e simu-
lações no Brasil e no Exterior. 
Toda a comunidade de enge-
nharia está convidada para o 
encontro, que será realizado 
no próximo dia 18, no Milenium 
Centro de Convenções.

 
(*) - É engenheiro, diretor comercial 
da VirtualCAE e chairperson do 16º 

Simpósio Sae Brasil de Testes e 
Simulações.

Leandro Garbin (*)

Aumentou a 
inadimplência de 
micro e pequenas 
empresas 

O Brasil encerrou julho de 
2018 com mais um recorde 
histórico da inadimplência 
entre micro e pequenas em-
presas. O indicador de MPEs 
com dívidas em atraso chegou 
a 5,208 milhões no sétimo mês 
deste ano – o maior já apurado 
pela Serasa Experian desde 
março de 2016, quando teve 
início o levantamento. O au-
mento é de 9,4% frente a julho 
de 2017 (4,759 milhões). Já a 
comparação com junho deste 
ano (5,174 milhões) apontou 
aumento de 0,7%.

Segundo a avaliação dos eco-
nomistas da Serasa Experian, o 
avanço entre os inadimplentes 
ainda demonstra os efeitos da 
lenta recuperação da economia 
para a atividade de micros e 
pequenas empresas. A expec-
tativa é de que esse indicador 
comece a se estabilizar, diante 
das condições mais favoráveis 
para a renegociação de contas 
em aberto,  incentivadas pela 
manutenção das taxas de juros 
em níveis baixos, o que permiti-
rá aos empreendimentos desse 
porte retomarem a utilização do 
crédito para investir e voltar a 
crescer (Serasa/Experian).

É o valor mais alto cobrado pelo preço do litro da gasolina 

desde junho do ano passado.

Cinco dias após o último 
aumento no preço da gasolina, 
a Petrobras acaba de anunciar 
que a partir de hoje (5), nas re-
fi narias de todo o país, o preço 
do derivado estará 1,68% mais 
caro. Com o novo aumento, 
o preço do litro da gasolina 
passará para R$ 2,2069. É o 
valor mais alto cobrado pelo 
preço do litro da gasolina desde 
junho do ano passado, quando 
a Petrobras mudou a política de 
preços e passou a acompanhar 
as oscilações do preço da com-
moditie no mercado externo.

“Os preços médios infor-
mados consideram a média 
aritmética nacional dos preços 
à vista, sem encargos e sem 
tributos, praticados na mo-
dalidade de venda padrão nos 
diversos pontos de forneci-
mento, que variam ao longo do 
território nacional, para mais 
ou para menos em relação à 

O Índice de Preços ao Consumi-
dor Semanal (IPC-S) recuou em 
quatro das sete capitais pesquisa-
das pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV) de julho para agosto. A 
maior queda ocorreu em Salvador, 
com 0,20 ponto percentual (pp), 
já que a capital baiana registrou 
uma defl ação (queda de preços) 
de 0,03% em agosto, ante uma 
infl ação de 0,17% em julho.

Outras cidades com queda na 
taxa de infl ação foram São Paulo 
(0,15 pp, ao passar de 0,28% para 
0,13%), Porto Alegre (0,12 pp, ao 
passar de 0,13% para 0,01%) e Belo 

Horizonte (0,07 pp, ao passar de 
0,27% para 0,20%). Três capitais 
tiveram alta na taxa. No Recife, a 
infl ação subiu de 0,11% para 0,19% 
(0,08 pp). 

No Rio de Janeiro, a taxa au-
mentou 0,02 ponto percentual, ao 
passar de 0,10% para 0,12%. Em 
Brasília, a taxa aumentou 0,01 
ponto percentual, mas a cidade 
continuou registrando defl ação de 
0,19%. A média nacional do IPC-S 
em agosto fi cou em 0,07%, uma 
queda de 0,10 ponto percentual 
em relação à taxa de julho (0,17%) 
(ABr).

Faturamento dos supermercados aumentou 1,91% de janeiro a julho.

Setor espera vender mais no segundo semestre.

Em julho, as vendas re-
gistraram crescimento 
de 1,12% em relação a 

junho e alta de 0,30% na com-
paração com o mesmo mês de 
2017.

Segundo os dados apurados 
pelo Departamento de Econo-
mia e Pesquisa da Abras, em 
valores nominais, as vendas 
do setor apresentaram alta 
de 1,45% na comparação com 
junho e, quando comparadas a 
julho do ano anterior, cresci-
mento de 4,78%. No acumulado 
do ano, as vendas cresceram 
5,34%.

“A recuperação da economia 
ainda é lenta, embora a taxa de 
desemprego esteja em queda, 
ainda atinge cerca de 13 milhões 
de brasileiros economicamente 
ativos, o que impacta direta-
mente no poder de compra das 
pessoas. Mas, nossas expecta-
tivas para os próximos meses 
são boas, com o pagamento 
da primeira parcela do 13º dos 
aposentados e a liberação do 
PIS/Pasep, acreditamos que a 
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Vendas dos supermercados 
crescem 1,91% em sete meses
As vendas do setor supermercadista cresceram 1,91% de janeiro a julho em grande parte do país, na 
comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com o Índice Nacional de Vendas da 
Associação Brasileira de Supermercados (Abras), divulgado ontem (4)

economia ganhará um impulso 
a mais no segundo semestre”, 
disse o presidente da Abras, 
João Sanzovo Neto.

Os dados mostram ainda que 
o preço da cesta Abrasmercado, 
composta por 35 produtos de 
largo consumo, registrou alta 
de 1,55% em julho, ao passar 

de R$ 457,27 para R$ 464,36. 
Os produtos com as quedas 
mais signifi cativas nos preços 
foram cebola (-34,74%), tomate 
(-22,36%), batata (-21,97%) e 
ovo (-4,24%).  As maiores altas 
fi caram por conta da massa 
sêmola espaguete (14,58%), 
farinha de mandioca (11,59%), 

leite longa vida (8,55%) e sabão 
em pó (5,74%). A apuração 
demonstrou também que a re-
gião Norte foi a que apresentou 
maior variação nos preços da 
cesta  de julho (6,65%), che-
gando a R$ 522,45. A Região 
Sul registrou a maior queda 
(-0,14%) (ABr).

Com alta de 1,68% anunciada para 
hoje, gasolina tem recorde de preço

média. Essa variação pode ser 
de até 12% para gasolina A”, 
informa a Petrobras.

Na última sexta-feira (31), 
após três meses de congelamen-
to em decorrência de acordo do 
governo que pôs fi m à greve dos 

caminhoneiros e que envolveu 
subsídio governamental ao 
produto, a Petrobras anun-
ciou aumento de 13% no 
preço médio do óleo diesel 
comercializado nas refi narias 
do país (ABr).

Infl ação recua em 4 de 7 capitais 
pesquisadas pela FGV
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Uma geração forte
O Brasil enfrenta crise 

múltipla: falta confi ança 

na elite política, crise 

econômica e ausência 

de consenso sobre o 

que é melhor, pois 

há polarização de 

interesses

O país está muito aquém 
da posição em que 
deveria estar face aos 

recursos de que dispõe, mas 
tem sido gerido por políticos 
mal intencionados que não se 
esforçam pelo bem do país. Há 
muitas incertezas. Esperemos 
que o Brasil possa reencontrar 
o caminho do progresso com 
seriedade.

No ano de 1889 tinha início 
a República, num país rico 
em recursos ofertados pela 
natureza, mas pobre face 
aos maus governos que teve. 
Passaram-se 129 anos. Neste 
ano de 2018 ocorre eleição 
para presidente. Há miséria, 
destruição e precarização para 
onde quer que se olhe. Qual 
candidato será o escolhido? 
Qual deles tem a vontade e as 
qualidades necessárias para 
reverter a situação, tornando o 
Brasil um país humano e prós-
pero que possibilite a evolução 
condigna?

Ainda não temos saneamen-
to elementar para grande parte 
dos habitantes. Rios e riachos 
vão empurrando esgoto para 
as praias próximas. Quanto 
descuido e irresponsabilidade 
da humanidade com relação à 
preservação da qualidade das 
águas! Isso provocará muitas 
confusões no planeta. Em meio 
à forte turbulência, há também 
inúmeras narrativas sobre a 
atual situação do Brasil e não se 
sabe mais em quem acreditar. 

A realidade é brutal, em 
permanente crise, havendo pe-
quenos intervalos com alguma 
melhora. Temos um país pobre, 
embora rico em recursos na-
turais. Dívida elevada que se 
formou com desmandos, juros 
e perdas cambiais. Baixa edu-
cação. Menos oportunidades 
de empregos. O dinheiro foi 
mal administrado com enor-
mes desperdícios e desvios. 

Falta o principal: estadistas 
sinceros, leais, sábios que 
busquem o melhor para o 
fortalecimento da nação, da 
população e da qualidade 
de vida. As novas gerações, 
com pouco preparo para a 
sua responsabilidade, estão 
perdendo a esperança. Mas 
afi nal como foi que o Brasil 

e o mundo chegaram a esse 
momento caótico na economia 
que a tudo constrange? Haja 
Luz e Paz para que possamos 
progredir de fato.

O capital humano é despre-
zado no Brasil e, nos países 
desenvolvidos, um pouco me-
nos. Precisamos de produção, 
trabalho, preparo das novas ge-
rações, consumo adequado. Na 
China foi usado ópio para obter 
riqueza e promover a fragiliza-
ção; no Brasil, a alienação da 
vida real e as drogas chegaram 
logo bloqueando o surgimento 
de propósitos enobrecedores 
para uma construção sadia. 

Como conscientizar os jo-
vens de que o estudo é para 
eles mesmos, para se aprimo-
rarem e buscarem melhores 
condições de vida? Com fa-
mílias desestruturadas e sem 
terem frequentado creches 
com cuidadores aptos a dar 
bom preparo para a vida, fi cam 
facilmente infl uenciáveis para 
regredir como seres humanos. 
Teriam de dedicar alguns 
minutos diários para a leitu-
ra, pois é por meio dela que 
surge espaço para as refl exões 
próprias.

Precisamos de uma geração 
forte, bem preparada para a 
vida, que desde cedo reconhe-
ça a necessidade de equilíbrio 
em tudo, disposta a empregar 
o melhor de si para alcançar 
um futuro melhor. Os jovens 
precisam aprender a refl etir e 
a liberar a ampla visão intuitiva 
e ter a consciência de que é 
preciso aprender sempre, pois 
a vida real requer o aprendiza-
do do espiritual e do material.

Sem equilíbrio na conduta 
chega-se ao ponto de satura-
ção. Para receber é preciso 
retribuir. O cérebro não pode-
ria agir desvinculado da ances-
tralidade e do saber inato de 
como funcionam as leis da vida. 
Mas tanto forçou que passou a 
agir por si como máquina que 
não tem compromissos com 
a vida e vai levando tudo na 
ignorância do perdido saber 
que retira do homem o seu 
aspecto humano, tornando-o 
imediatista e inconsequente 
por não enxergar o amanhã 
da existência. 

O país declina e todos so-
frem as consequências dos 
desatinos.

 
(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 

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

articulista colaborador de jornais e 
realiza palestras sobre temas ligados 

à qualidade de vida. Coordena os 
sites (www.vidaeaprendizado.com.
br) e (www.library.com.br). E-mail: 

(bicdutra@library.com.br);
Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

O ministro Sergio Banhos, 
do TSE, ordenou a suspensão 
de propagandas do PT na te-
levisão, que, no entendimento 
do magistrado, confundem o 
eleitor ao não explicar que 
o ex-presidente Lula não é 
o candidato do partido. Ele 
atendeu a pedido de liminar 
feito pelo Partido Novo, e 
estipulou multa de R$ 500 mil 
em caso de descumprimento. 
A propaganda questionada foi 
do tipo inserção, peça de 30 
segundos veiculada durante 
a programação das emissoras 
de TV. 

Nela, Lula aparece durante 
os primeiros dez segundos 
exaltando seu governo. Em 
seguida, o vice da chapa, Fer-
nando Haddad, surge e diz que 
quer “trazer o Brasil de Lula 
de volta”. Banhos aceitou os 
argumentos do Novo de que 
a propaganda possui a “clara 
intenção” de “confundir o 
eleitor” ao fazê-lo crer que 
Lula continua na disputa ao 
Palácio do Planalto, afrontan-
do decisão do TSE, que proibiu 
o ex-presidente de participar 
de qualquer ato de campanha 
na condição de candidato.

Ministro Sergio Banhos, do TSE.

O primeiro projeto da 
pauta, por exemplo, de-
termina que mulheres, 

crianças e adolescentes, idosos 
e pessoas com defi ciência que 
sejam vítimas de violência te-
nham prioridade nos exames 
de corpo de delito. Autor do 
projeto, o deputado Sandes 
Júnior (PP-GO) ressalta em 
sua justifi cativa que a ideia é 
reforçar o combate à violência 
doméstica. 

A relatora, senadora Simone 
Tebet (MDB-MS), lembra que o 
exame de corpo de delito reúne 
um conjunto de elementos ma-
teriais ou vestígios indicativos 
da prática de um crime. Na 
opinião da senadora, é conve-
niente priorizar essa avaliação 
em mulheres, menores, idosos e 
pessoas com defi ciência vítimas 
de violência, para privilegiar a 
rápida elucidação e produção 
de provas quanto à materiali-
dade e autoria de um crime.

O Plenário também deve 
votar o substitutivo ao projeto 
que que obriga os hospitais a 
notifi carem casos de acidentes 
envolvendo crianças e adoles-
centes. Segundo o texto, os 
estabelecimentos de saúde da 
rede pública e privada fi cam 
obrigados a notifi car aos ór-

Um dos projetos obriga os hospitais a notifi carem casos de acidentes

envolvendo crianças e adolescentes.

A Comissão de Direitos Hu-
manos do Senado promoveu 
na segunda-feira (3) uma au-
diência pública para debater a 
questão do suicídio. Os partici-
pantes concordaram que esse é 
um problema de saúde pública 
que demanda a atenção de toda 
a sociedade. A audiência foi 
presidida pela senadora Regina 
Sousa (PT-PI), para quem o sui-
cídio impacta pais, familiares, 
amigos e toda a sociedade. Ela 
ressaltou o grande número de 
casos “nos extremos”, entre os 
mais jovens e os mais idosos. 
“As estatísticas são números 
sem alma, que não traduzem a 
dor dos envolvidos”, lamentou 
a senadora.

Para Paulo Paim (PT-RS), o 
desemprego e o uso de drogas 
entre os jovens e a situação da 
aposentadoria entre os idosos 
são possíveis fatores que podem 
motivar o suicídio. Ele alertou 
para o risco da dependência 
tecnológica, com o “vício em 
celulares”, que pode prejudicar 
o relacionamento pessoal no 
meio familiar. “O jovem quer um 
ponto de apoio e pode encontrá-
-lo no pai ou mãe, ou em um 
amigo. As pessoas precisam 
falar e serem ouvida”s.

A jornalista Leila Herédia 

apresentou o trabalho do Centro 
de Valorização da Vida (CVV), 
entidade que atende de forma 
gratuita e sigilosa as pessoas que 
querem conversar, por telefone, 
e-mail e chat, 24 horas em todos 
os dias do ano. Ela registrou que 
32 brasileiros morrem todo dia 
por suicídio e que cerca de 17%  
da população já pensaram em 
tirar a própria vida. Segundo 
a jornalista, de cada 10 mortes 
por suicídio, nove poderiam 
ser evitadas com tratamento 
adequado. “O CVV não substitui 
o atendimento psicológico ou 
psiquiátrico, mas trabalha como 
um pronto-socorro emocional”.

Setembro Amarelo é uma 
campanha de prevenção ao 
suicídio. O mês de setembro 
foi escolhido para a campanha 
porque, internacionalmente, o 
dia 10 de setembro é o Dia Mun-
dial de Prevenção do Suicídio. 
A campanha, que teve início em 
2015, visa estimular a promoção 
de eventos que abram espaço 
para debates sobre suicídio, 
com o objetivo de alertar a 
população sobre a importância 
da discussão do tema. Vários 
prédios públicos, inclusive o 
do Senado, são iluminados de 
amarelo para lembrar a campa-
nha (Ag.Senado). 

A Comissão Assuntos Eco-
nômicos do Senado aprovou 
ontem (4) a criação do Pro-
grama Bicicleta Brasil (PBB), 
que objetiva incentivar o uso 
da bicicleta para melhoria das 
condições de mobilidade urba-
na. Para estimular a integração 
das bicicletas ao sistema de 
transporte público coletivo, o 
PBB vai apoiar os estados e 
municípios na instalação de 
bicicletários públicos e na cons-
trução de ciclovias e ciclofaixas, 
além de promover campanhas 
de divulgação dos benefícios do 
uso desse meio de transporte.

O PBB vai integrar a Política 
Nacional da Mobilidade Urbana 
e será fi nanciado por 15% do 
total arrecadado com multas 
de trânsito e coordenado pelo 
Ministério das Cidades. As 
ações poderão ser fi nanciadas 
também com recursos da Cide-
-Combustíveis, por meio de 
alteração na lei que fi xa os cri-
térios desse tributo no Código 
de Trânsito Brasileiro. “A arre-
cadação com multas de trânsito 

Cidades que valorizam o transporte por bicicleta contarão com 

maior apoio fi nanceiro.

Aprovada doação 
de 25 tanques de 
guerra ao Uruguai

A Comissão de Relações Exte-
riores do Senado aprovou ontem 
(4) a doação de 25 tanques de 
guerra M41-C Caxias ao Exér-
cito do Uruguai, fruto de um 
acordo assinado em 2013 entre 
os governos do Brasil e da nação 
platina. A análise da doação dos 
tanques segue agora ao Plenário 
do Senado. Como explicou o re-
lator, Pedro Chaves (PRB-MS), a 
doação dos 25 tanques reforçará 
o bom relacionamento existente 
entre Brasil e Uruguai. 

Além do mais, o Exército 
brasileiro já está substituindo 
os M41-C Caxias pelos blindados 
Leopard, que são comprados do 
Exército da Alemanha.

“A doação é de viaturas já 
desativadas, com o próprio 
comando da força terrestre re-
comendando que sejam doadas. 
Hoje os M41-C Caxias destinam-
-se mais como meio auxiliar de 
instrução”, disse o relator.

Também foram aprovados um 
acordo assinado entre os gover-
nos do Brasil e da Suécia visando 
à troca e à proteção mútua de in-
formações classifi cadas; um acor-
do de cooperação educacional 
fi rmado entre Brasil e Armênia; e 
a formação de grupos parlamenta-
res de amizade com a Holanda e 
com o Congo. As análises desses 
acordos também seguem para o 
Plenário (Ag.Senado).

Fundações estatais 
para atuar em áreas 
sociais

Projeto de autoria do senador 
Fernando Bezerra Coelho (MDB-
-PE)  objetiva autorizar a criação, 
por parte dos entes federados, 
de fundações de direito privado 
para atuar em áreas como saúde, 
ensino, previdência, esporte e 
cultura. A matéria aguarda rela-
tor na Comissão de Constituição 
e Justiça. 

O projeto determina que a 
União, os estados e os municípios 
poderão criar fundações com 
personalidade jurídica de direito 
privado para atuar em várias 
áreas: saúde, ensino, cultura, 
esporte, lazer, inovação, ciência 
e tecnologia, comunicação social, 
defesa, meio ambiente, assistência 
social, previdência complementar 
do servidor público, conservação 
do patrimônio histórico, artístico, 
turístico e paisagístico e desenvol-
vimento sustentável.

Essas fundações serão inte-
grantes da administração pública 
indireta.  Bezerra Coelho afi rma 
na justifi cação que seu projeto 
limita o âmbito de atuação dessas 
fundações às áreas de interesse 
social, “não exclusivas de Esta-
do” e nas quais também já seja 
permitida atuação de instituições 
privadas sem fi ns lucrativos. O 
projeto busca regulamentar o 
inciso constitucional que deixou 
para lei futura a defi nição sobre 
em que áreas de atuação o ente 
federado pode criar ou instituir 
fundação  (Ag.Senado).
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Projetos de combate à violência 
são destaque na pauta do Senado
A pauta do Plenário do Senado tem como destaque projetos que tratam da proteção do ambiente 
familiar e do combate à violência

gãos públicos competentes os 
casos de acidentes envolvendo 
menores de idade. A intenção é 
dar mais informações para que 
o poder público possa planejar 
ações que previnam mortes e 
hospitalizações de crianças e 
jovens.

Outro projeto que está em 
pauta é o que aumenta para 
20 dias a licença-paternidade 
do militar e a estende para o 
caso de obtenção de guarda 

judicial para fi ns de adoção. 
Atualmente, os militares têm di-
reito a cinco dias consecutivos 
de licença. Os senadores ainda 
poderão votar o projeto com 
objetivo de tornar mais seguros 
os brinquedos de parquinhos 
infantis instalados em espaços 
públicos, como praças, ou pri-
vados, como clubes e escolas. 
Para isso, o projeto torna obri-
gatória a vistoria anual desses 
equipamentos.

Também consta da pauta 
o projeto que proíbe uso de 
animais em pesquisas e testes 
para produção de cosméticos. 
O texto, do deputado Ricardo 
Izar (PP-SP), não só proíbe 
testes de ingredientes e de pro-
dutos cosméticos em animais, 
como veda o comércio desses 
produtos e incentiva técnicas 
alternativas para avaliar a se-
gurança das formulações (Ag.
Senado).

TSE suspende inserções do PT 
na TV com imagem de Lula

“Ao tempo em que a propa-
ganda inicia-se com uma fala de 
Lula fazendo menção aos seus 
anos de governo, prossegue 
com a de Fernando Haddad não 
explicitando a sua condição de 
vice, nem sequer na legenda, 
mas, noutro passo, enaltecendo 
o governo Lula, prometendo 
trazer aos cidadãos o “Brasil de 
Lula de Volta”, sem esclarecer, 
como deveria, que  Lula não 
pode ser candidato à Presidên-
cia da República”, escreveu o 
ministro.

Trata-se da terceira decisão 
do TSE suspendendo propa-

gandas do PT que usam a 
imagem de Lula. As anteriores 
foram proferidas pelos minis-
tros Luís Felipe Salomão, em 
relação ao horário eleitoral no 
rádio, e Carlos Horbach, que 
decidiu sobre o horário na TV. 
As propagandas do PT que 
foram suspensas foram ao ar 
nos dias 1º e 2 de setembro. 
Em sua defesa, o partido alega 
ter recebido um tempo “exí-
guo” desde a rejeição da can-
didatura de Lula até o início 
da propaganda de rádio e TV 
para adequar suas peças, que 
já estavam produzidas (ABr).

Programa incentiva o uso
de bicicleta

é da ordem de R$ 9 bilhões 
anuais, o que signifi caria que, 
aprovada fração de 15% para 
a infraestrutura cicloviária, 
investiríamos nesse segmento 
da mobilidade urbana mais de 
R$ 1 bilhão anuais”, afi rmou o 
relator, senador Eduardo Braga 
(MDB-AM), no seu parecer.

Braga recomendou a aprova-
ção do texto, apresentado pelo 
deputado Jaime Martins (Pros-

-MG). O projeto já foi aprovado 
pela Câmara e pela Comissão de 
Serviços de Infraestrutura (CI). 
“Com a implantação do PBB, ci-
dades que já desenvolvem ações 
para valorizar o transporte por 
bicicleta contarão com maior 
apoio, particularmente fi nan-
ceiro, e aquelas que ainda não 
o fazem se sentirão motivadas 
a desenvolver projetos como 
este”, reforçou (Ag.Senado).

Cuidado e atenção 
podem evitar

casos de suicídio



Já imaginou colocar 

uma simples etiqueta 

em um determinado 

produto e, por meio 

dela, conseguir, de 

forma rápida, tabelar 

as informações de seu 

catálogo, a quantidade 

exata de itens no estoque 

e até identifi car onde 

está determinado item? 

Pois é, isso já é possível 

com a tecnologia RFID, 

sigla para “identifi cação 

por radiofrequência”

O recurso possui três 
elementos principais: 
a antena, o transceptor 

responsável por fazer a leitura 
e transferência dos dados e 
um transponder ou etiqueta, 
que contém as informações 
a serem transmitidas. Ele 
pode ter inúmeras utilidades, 
até mesmo em pessoas, mas 
tornou-se importante recurso 
para a gestão de estoque na 
indústria e no varejo. 

Isso explica porque o mer-
cado global da tecnologia 
RFID está em crescimento. De 
acordo com levantamento da 
consultoria Market Research 
Future, o setor deve alcançar 
um faturamento de US$ 31,8 
bilhões até 2023, com um 
crescimento médio anual de 
aproximadamente 15,6%. 

“É uma tecnologia que ain-
da não é tão explorada pelo 
mercado varejista por conta 
do alto custo. Contudo, após 
sete meses de projeto, pode-
mos analisar que esse custo é, 
na verdade, um investimento 
com todo o resultado que está 
sendo apresentado”, explica 

Felipe Rossetti, sócio fundador 
da Piticas. 

A empresa, especializada na 
venda de roupas licenciadas de 
marcas como Disney, Universal 
e Lucas Films, investiu R$ 5 
milhões para implementar a 
identifi cação por radiofrequ-
ência não só em sua fábrica, 
mas também nos mais de 300 
pontos de venda que possui 
em todo o Brasil. 

Dessa forma, conseguiu 
automatizar e simplifi car o 
inventário do estoque. Na 
fábrica, por exemplo, a gestão 
e controle das 800 mil peças 
produzidas levava cerca de 
90 dias e, agora, não passa de 
9 horas. Nas lojas, o processo 
que era de sete horas caiu para 
cinco minutos – permitindo um 
controle em tempo real a cada 
venda realizada. 

Na Piticas, o processo de 
implementação começou em 
2017, com o desenvolvimento 
e integração do sistema da 
empresa ao módulo RFID. Em 
janeiro ocorreu a etiquetagem 
dos produtos na fábrica e, a 
partir de fevereiro de 2018, 
todos as roupas produzidas já 
começaram a ser separadas e 
faturadas com a nova tecnolo-
gia. A expectativa é que todas 
as lojas credenciadas utilizem 
esse recurso no primeiro se-
mestre de 2019. 

“O controle de estoque é o 
grande desafi o das franquias. 
Com essa tecnologia, quere-
mos que o processo seja feito 
praticamente em tempo real, 
com inventário feito em poucos 
minutos, minimizando roubos 
e garantindo assertividade nos 
pedidos de reposição”, conclui 
Felipe.

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

Tecnologia otimiza
e simplifi ca processo de 
inventário do estoque

Jaques Grinberg (*)

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, 

consulte sua agência de 
confi ança, ou ligue para

3043-4171

netjen@netjen.com.br
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002251-48.2018.8.26.0361 O(A) MM. Juiz(a) de Di-
reito da 5ª VC, do Foro de Mogi das Cruzes, Estado de SP, Dr(a). Gustavo Alexandre da Câmara Leal
Belluzzo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Masaki Takamori, CPF/MF Nº 523.002.348-15, RG Nº
521.828-8, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum Em-
preendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que
efetue o pagamento do valor de R$ 41.673,25, que deverá ser devidamente atualizado até a data do
efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários
Advocatícios de 10 % (art.513,§2º, IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias.
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Mogi
das Cruzes, aos 28 de agosto de 2018.                                                                                          (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0002532-71.2013.8.26.0072 O MM. Juiz de Direito
da 2ª Vara, do Foro de Bebedouro, Estado de SP, Dr. Amilcar Gomes da Silva, na forma da Lei, etc.
Faz Saber ao requerido, Sr. Eudimo Cunha Filho, CPF 981.207.518-68, demais que lhe foi proposta
ação de Monitória requerida por CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A,
objetivando o recebimento da quantia de R$ 48.448,28, referente à fatura de nº 92408151, com ven-
cimento em 20/09/2012, à fatura de nº 94902016, com vencimento em 22/10/2012, vencida e não
paga. Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por
Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia reclamada ou ofereça embargos. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador espe-
cial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e
passado nesta cidade de Bebedouro, aos 30 de julho de 2018.                                                      (04 e 05)

Edital de Intimação - Prazo de 30 dias. Processo Nº 0005974-47.2018.8.26.0047 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ªVC, do Foro de Assis, Estado de SP, Dr(a). Adilson Russo de Moraes, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o)Claudemir Francisco dos Santos, Brasileiro, CPF 116.574.558-58. Com en-
dereço à Rua Maria Alves de Souza, 445, Portal de Sao Francisco, CEP 19807-456, Assis - SP que
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Cgmp - Centro de
Gestão de Meios de Pagamento S.A . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos ter-
mos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de
R$23.976,05, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorári-
os advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda,
que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, inde-
pendentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta
cidade de Assis, aos 19 de julho de 2018.                                                                                         (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0006194-27.2009.8.26.0543 O (A MM. Juiz(a) de Di-
reito da 1ªVara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr (a). Patrícia Cotrim Valério, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Lucas Armando Romito, brasileiro, inscrito no CPF nº 182.523.621-68, inscrito
no CNPJ nº 05.805. 587/0001-20, e Mauro de Azevedo Viana, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob nº
074.412.387-90, réu ausente, incerto, de paradeiro desconhecido, que Concessio nária da Rodovia
Presidente Dutra move contra sí, por conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do aci-
dente que ocorreu no dia 27 de Março de 2007, por volta das 01h, o segundo Requerido estava trafe-
gando com o Veículo MB LS 1933, ano 1988, cor Branca, placa AFD-6404, de propriedade do primeiro
Requerido, quando, na altura do Km 222,1, sentido decrescente da Rodovia BR 116,. Mediante o aci-
dente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência (doc. 04), descrevendo as circunstânci-
as do mesmo. O referido acidente gerou diversos prejuízos ao patrimônio público administrado pela
Requerente, sendo necessária a mobilização regional de empregados, bem como a instalação de novo
material em substituição ao danificado. A Requerente também alocou pessoal capacitado e equipa-
mentos indispensáveis para a realização da obra e resguardo da segurança daqueles que trafegavam
pela rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devi-
dos reparos, a Requerente despendeu ,na data da ocorrência, a quantia de R$ 2.760,33, conforme de-
monstrativo anexo (doc. 05). Estando em termos, expede-se o presente edital para citação do réu,
para, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Dado e passado nesta cidade de Santa Isabel, aos 30 de julho de 2018.                                         (04 e 05)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0023570-82.2018.8.26.0002 O MM. Juiz de Direito da
5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Danielle Nunes de Vita Silva, CPF/MF SOB Nº 142.726.478-30, RG Nº 20.123.719-
2, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de União Social Camiliana, ale-
gando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$
17.553,10, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários Advocatícios de 10% (art.513,§2º,IV,do
NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de agosto de 2018.                   (04 e 05)

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Processo nº 0032973-72.2018.8.26.0100. O Dr. André Augusto Sal-
vador Bezerra, Juiz de Direito da 42ª VC do Foro Central da Capital - SP, na forma da lei, etc. Faz
Saber a Edegar Claro Rodrigues, RG Nº 1.816.803, CPF/MF Nº 642.003.618-68, que por este Juízo,
tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Momentum Empreendimentos Imobiliá-
rios Ltda, onde foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$
21.982,20 (26/04/2018), que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no
prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10 %
(art.513,§2º, IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e
publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 06 de junho de 2018.                                        (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0120163-94.2009.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Di-
reito da 3ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Jorge Alberto Quadros de Carvalho
Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Andressa Elauzino Oliveira, Brasileiro, Solteira, Secretá-
ria, RG 354519402, CPF 387.144.758-71, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por
parte de Sociedade Beneficente São Camilo, alegando em síntese: cobrança para recebimento da
quantia de R$ 24.113,29, referente as despesas hospitalares. Encontrando-se o réu em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador es-
pecial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e pas-
sado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de agosto de 2018.                                                             (04 e 05)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000021-25.2016.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Paulo Baccarat Filho, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Camila Silvestri Chiodini, Brasileiro, CPF 382.241.678-95. , que lhe foi
proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, alegando em síntese: foi
deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 16.333,75, que deverá
ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer
impugnação no prazo de 15 dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 25/07/2018.                                      (04 e 05)

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1000090-21.2018.8.26.0176. A Drª. Barbara Carola
Hinderberger Cardoso De Almeida, Juíza de Direito da 2ª Vara Judicial - Foro de Embu das Artes S/P,
Faz Saber a Maria Luciana Rodrigues De Araujo, RG Nº 25.327.764-4, CPF Nº 155.596.518-00, que
Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$
5.415,13. Referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não
foi cumprido. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos
alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia.
Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.                                                         (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1006184-22.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Di-
reito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Debora Gregorio de Souza, Brasileira, RG 32.609.274-2, CPF
329.132.128-67, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Instituição Educacional Pro-
fessor Pasquale Cascino, alegando em síntese que é credora da importância de R$ 5.508,71 ( atuali-
zado monetariamente (fevereiro/2018) e acrescido dos juros de mora até a data do efetivo pagamento,
bem como acrescido de 5% de honorários advocatícios conforme prevê o artigo 701 do NCPC), em
decorrência de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais de Ensino Superior. Encontrando-se
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, cumpra a obrigação, nos termos do art. 701 do CPC, ou apresente embargos monitórios. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 23 de julho de 2018.                                                                         (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1006804-68.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Di-
reito da 9ªVC, do Foro Regional II-Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Anderson Cortez Mendes, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maria Aparecida Pontes, Brasileiro, RG 16.755.918-7, CPF
255.523.248-62 que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Instituição Educacional Pro-
fessor Pasquale Cascino, objetivando o recebimento da quantia de R$ 8.142,53, referente contrato de
prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. Considerando que a requerente, encon-
tra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio do presente edital Citada para os termos e atos da
ação proposta ficando advertida de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou
oferecer embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de junho de 2018.                    (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1007846-42.2015.8.26.0223 O(A ) MM. Juiz(a) de Di-
reito da 2ª VC, do Foro de Guarujá, Estado de SP, Dr(a). Gladis Naira Cuvero, na forma da Lei, etc.
Faz Saber a(o) Transportes Integraçao Entre Profissionais e Empresas Ltda, CNPJ 10.346.995/0001-
09. Com endereço à Rua Alvaro Leão Carmelo, 335, Jardim Boa Esperança (vicente de Carvalho),
CEP 1147 1-020, Guaruja - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP Centro
de Gestão de Meios de Pagamento S/A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 9.079,05, Refe-
rente as notas fiscais, faturas nº 171693518 com vencimento em 30/12/2014, e fatura de nº 175097398,
com vencimento em 30/01/2015, vencidas e não pagas. Considerando que o requerente, encontra-se
em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para os termos e atos da ação
proposta ficando Advertido de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer
embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. l. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Dado e passado nesta cidade de Guarujá, aos 03 de agosto de 2018.                                          (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1036253-39.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Di-
reito da 31ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Mariana de Souza Neves Salinas, na for-
ma da Lei, etc. Faz Saber a Maria De Fátima Rodrigues da Silva, RG Nº 18267374, CPF/MF Nº
10450552802, que lhes foi proposta ação de Monitória por Instituição Educacional Prof. Pasquale
Cascino, objetivando o recebimento da quantia de R$ 3.705,73, referente contrato de prestação de ser-
viços educacionais firmado entre as partes. Considerando que a requerente, encontra-se em lugar ig-
norado, fica a mesma, por meio do presente edital Citada para os termos e atos da ação proposta fi-
cando Advertida de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embar-
gos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de agosto de 2018.                                                       (04 e 05)
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QUARTA-FEIRA, 05 DE SETEMBRO DE 2018

FUNCIONÁRIO FORMALIZADO TAMBÉM COMO MEI
Funcionário que também é formalizado como MEI foi demitido, terá 
direito ao seguro-desemprego? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DO MEI QUE NÃO TEM EMPREGADO É OBRIGATÓRIO FAZER 
GFIP SEM MOVIMENTO?  

O MEI que deixou de ter empregados não é obrigado a elaborar e 
entregar a GFIP sem movimento e mesmo assim obterá a Certidão 
de Regularidade Fiscal junto ao FGTS expedida pela Caixa Econômica 
Federal, resposta contida na pergunta 8.5 no http://www.portaldo-
empreendedor.gov.br/duvidas-frequentes.

INFORMAR PROCESSOS NO E-SOCIAL
Quais são os tipos de processos administrativos e judiciais que deverão 
serem informados no eSocial? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

INTERNADO SEM PREVISÃO ALTA
Funcionário está internado sem previsão de alta, como proceder 
para orientá-lo a dar entrada no INSS, para recebimento após os 15 
dias que tem direito, inclusive o desconto de pensão alimentícia no 
salário? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AS HORAS DO TEMPO DE ESPERA DO MOTORISTA PROFISSIONAL DEVE 
SER ACRESCIDO DE 30% SOBRE O VALOR DO SALÁRIO-HORA NORMAL?

Segundo o artigo 235-C, § 9º da CLT, as horas relativas ao tempo de espera 
serão indenizadas na proporção de 30% (trinta por cento) do salário-hora 
normal. Isto posto, o cálculo deve ser realizado como do adicional noturno, 
ou seja, valor do salário-hora multiplicado pelo percentual de 30% e 
após obter este resultado multiplicar pelas horas do tempo de espera.

CÁLCULO DO FATOR R NA FOLHA
Como calcular o valor do fator R do simples nacional na folha de paga-
mento, o que posso considerar, INSS, FGTS, salários, inclusive pagos a 
autônomos? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1003529-22.2016.8.26.0431 O MM. Juiz de Direito
da 2ª Vara, do Foro de Pederneiras, Estado de SP, Dr. Márcio Augusto Zwicker Di Flora, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a Julcileia Juliana de Oliveira, Brasileira, CPF 285.650.768-90, tendo como
seu último endereço Rua Nicolau Russo, 22, Balneario Mar Azul, CEP 17230-000, Itapui - SP, que
lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamen-
to S.A., alegando em síntese: A autora é empresa que gere o pagamento de pedágios em rodovias
de todo o território nacional, através do sistema conhecido como Sem Parar/Via Fácil. A Requerida
contratou os serviços da Requerente, para que seus veículos obtivessem passagem pelas praças
de pedágio sem que fosse necessária sua parada. Durante a prestação do serviço, é facultada à
requerida, a inclusão de outros veículos, bem como efetuar a substituição de Tags, independente-
mente dos que foram informados no momento da contratação. Assim, as cobranças dos valores
ocorreriam através de emissão de Fatura, com débito automático em conta corrente, sendo que os
dados foram fornecidos antecipadamente pelo devedor quando da contratação dos serviços. Ocorre
que a Requerida não liquidou a fatura de nº 232441700, com vencimento em 13/02/2016, no valor de
R$ 12.207,18, fatura de nº 224955581, com vencimento em 13/03/2016, no valor de R$ 10.812,02,
fatura de nº 228694266, com vencimento em 13/05/2016, no valor de R$ 2.007,51 com vencimento
em 13/06/2016, no valor de R$ 87,09. Por não haver o devido pagamento até o momento, não restou
alternativa à requerente, a não ser procurar o Judiciário para receber os valores representados pela
fatura de cobrança, bem como extrato de movimentação nas praças de pedágio, que com o acrésci-
mo dos encargos contratualmente previstos e demonstrados na planilha, totaliza o valor de
R$28.325,11 (Vinte e Oito Mil, Trezentos e Vinte e Cinco Reais, Onze Centavos). Encontrando-se a
requerida em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, bem como a Intimação da
mesma para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da quantia de R$ R$28.325,11,
devidamente atualizada, ou apresente embargos monitório, a contar do decurso do prazo do presen-
te edital. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será no-
meado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Pederneiras, aos 10 de julho de 2018.                (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1004026-39.2016.8.26.0624 O(A) MM. Juiz(a) de Di-
reito da 3ª VC, do Foro de Tatuí, Estado de SP, Dr(a). Ligia Cristina Berardi Machado, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o) Antônio Carlos Ramos, RG 30.183.120-8, CPF 191.780.058-41, que lhe foi pro-
posta uma ação de Procedimento Comum por parte de Rodovias Integradas do Oeste S.A. - Sp Vias,
alegando em síntese: Ocorre que no dia 01/08/2013, por volta das 22h50min, ao atingir o km 235 +
500m, da Rodovia SP-258, sentido Leste, o segundo requerido, conduzindo o veículo marca M.BENZ/
AXOR 2640 S, cor branca, ano de fabricação 2005, placas MXL-5637, chassi 9BM9584516B444526, de
propriedade da primeira requerida, quando perdeu o controle do veículo ao sair pelo acostamento, mo-
mento em que os reboques tombaram, danificando o patrimônio público sob concessão. Assim, para
realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 8.112,26
. Assim, resta claramente evidenciado o dever dos Requeridos em indenizar os prejuízos causados à
Requerente. Valor da causa R$ 8.112,26 . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi de-
terminada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de
15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contes-
tada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o pre-
sente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade
de Tatuí, aos 30 de julho de 2018.                                                                                                         (04 e 05)

MAXCASA XXX Empreendimentos Imobiliários Ltda. - CNPJ 
14.868.929/0001-41 - Convocação - Informa o cancelamento da 
Reunião dos Sócios do dia 04/09/2018 às 11h, convocada nos 
termos do Edital de Convocação publicado nos jornais Empresas e 
Negócios e DOE-SP de 25/08/2018; 28/08/2018 e 29/08/2018. 
Neste mesmo ato, vem convocar todos os sócios para a Reunião 
de Sócios ser realizada em 12/09/2018, às 11h, na Rua Olimpía-
das, 66, 13º andar, São Paulo/SP, para deliberar sobre os seguin-
tes assuntos: 1. Tomada de novo empréstimo no valor de até R$44 
milhões necessários ao acerto de caixa do empreendimento Ma-
xhaus BLX e para a conclusão das obras; 2. Aprovar a constituição 
de nova hipoteca sobre o imóvel e de penhor sobre quotas da So-
ciedade e a consequente alteração do contrato social. Luiz Henri-
que de Vasconcellos e Simone Aparecida Ventura, diretores.

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0011751-75.2011.8.26.0526. A MMª. Juíza de Di-
reito da 2ª Vara, do Foro de Salto, Estado de SP, Drª. Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Transportadora Aguia Vermelha Ltda EPP, na pessoa de seu repre-
sentante legal, CNPJ 56.148.992/0001-53, que nos autos da ação que lhe foi proposta por parte de Ro-
dovias das Colinas Sa, foi efetivada penhora sobre valores (Bacenjud) - R$.8.078,88 (fls. 133) e
R$.75,74 (fls. 153). Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
Intimação, por Edital, para ciência da penhora efetivada, advertindo-se de que poderá oferecer
impugnação no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Decorrido o prazo
para impugnação, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Salto, aos 26 de abril de 2018.          (04 e 05)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000630-33.2016.8.26.0534 A MM. Juiza de Direito
da Vara Única, do Foro de Santa Branca, Estado de SP, Dra. Adriana Vicentin Pezzatti de Carvalho, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Marcondes & Morsch Transportes Ltda Me, CNPJ 09.496.768/0001-
72 que por este Juízo, tramita de uma ação de Monitória, movida por CGMP - Centro de Gestão de
Meios de Pagamento S.A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 30.008,75 (trinta
mil, oito reais e setenta e cinco centavos) para maio de 2016, devidamente atualizada, sob pena de
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do
Código de Processo Civil). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Santa Branca, aos 01 de agosto de 2018.              (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000922-10.2017.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Di-
reito da 5ª VC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Márcia Cardoso, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o) Amanda Batista Vilas Boas, RG 40.856.634-6, CPF 366.117.378-20, que lhe foi
proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, objetivando o recebimento da
quantia de R$ 12.025,79 (janeiro/2017), referente contrato de prestação de serviços educacionais fir-
mado entre as partes, referente ao período de fevereiro à junho de 2012. Estando a requerida em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contados
a partir da publicação deste, pague o valor supra devidamente corrigido e o pagamento de honorários
advocatícios de 5% (cinco) do valor atribuído à causa, conforme artigo 701, caput, do CPC, o que a
tornará isenta das custas processuais ou no mesmo prazo, ofereça embargos, sob pena de conversão
do mandado inicial em mandado executivo. Não sendo embargada a ação, a ré será considerada revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de julho de 2018.      (04 e 05)

Albatross Corretora
de Câmbio e Valores S.A.

CNPJ Nº 05.452.073/0001-38 - NIRE 35300381378
AGE realizada em 09/04/2018

Data: 09/04/2018 às10 hs. Deliberações aprovadas:  1 - Retificar os itens 1 e 2.1 das Deliberações
aprovadas em na Ata da AGE realizada em 20/02/2017; 2 - Retificar os itens 1.1 e 2.1 das deliberações
aprovadas na Ata da AGE de 21/02/2017; 2.1 - Permanecem ratificados e inalterados os demais itens
aprovados naquele conclave; 3 - Ratificar todos os itens aprovados na AGO realizada em 17/04/2017,
principalmente no que tange à eleição dos membros da Diretoria. Assinaturas: Presidente: David
Botelho Sancho. Secretário: Fabrício Botelho Sancho. Acionistas: Hold Participações S/A., representada
por seus diretores Srs. Jackson Aguiar de Carvalho Passos e David Botelho Sancho; David Botelho
Sancho;  Fabrício Botelho Sancho e Philipe Botelho Sancho.  A presente é cópia fiel da ata lavrada em
livro próprio. Fabrício Botelho Sancho - Secretário. AGO devidamente registrada na JUCESP nº
265.583/18-4 em 05/06/2018. Flávia Regina Brito Gonçalves - Secretária Geral.

Albatross Corretora
de Câmbio e Valores S.A.

CNPJ Nº 05.452.073/0001-38 - NIRE 35300381378
AGO realizada em 12.04.2018

Data: 12/04/2018, às 10 hs. Deliberações aprovadas: 1 - Aprovação das  publicações do Balanço
Patrimonial; 2 - Aprovar a destinação do Lucro líquido do exercício findo; 2.1 - Referendar a distribuição
de Juros sobre o Capital Próprio, aos acionistas, aprovada  em reunião de Diretoria em 26/12/2017;
3 - Referendar a distribuição de dividendos, aos diretores, aprovada em reunião de Diretoria em 02/01/2018;
4 - Distribuir novos dividendos aos acionistas, com base no resultado apurado em 2017. Assinaturas:
Presidente: Philipe Botelho Sancho. Secretário: Fabrício Botelho Sancho. Acionistas: Hold Participações
S.A., representada por seus diretores Srs. David Botelho Sancho e Fabrício Botelho Sancho. David
Botelho Sancho; Fabrício Botelho Sancho e Philipe Botelho Sancho. A presente é cópia fiel da ata lavrada
em livro próprio. Fabrício Botelho Sancho - Secretário. AGO devidamente registrada na JUCESP nº
264.629/18-8 em 04.06.2018. Flávia Regina Brito Gonçalves - Secretária Geral.

Albatross Corretora
de Câmbio e Valores S.A.

CNPJ Nº 05.452.073/0001-38 - NIRE 35300381378
AGO realizada em 17/04/2017

Data: 17/04/2017 às10 hs. Deliberações aprovadas:  1 - Aprovação das publicações do Balanço Patri-
monial; 2 - Aprovar  a destinação do lucro líquido do exercício findo; 2.1 - Referendar a distribuição de
Juros sobre o Capital Próprio, aos acionistas, aprovada em reunião de Diretoria em 29/12/2016;
3 - Referendar a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios; 4 - Referendar a distribuição de divi-
dendos aos diretores, aprovada na AGE de 03/03/2017; 5 - Reeleição da Diretoria. Assinaturas: Presi-
dente: Fabrício Botelho Sancho. Secretário: David Botelho Sancho. Acionistas: Hold Participações S/A.,
representada por seus diretores Srs. Fabrício Botelho Sancho e David Botelho Sancho; David Botelho
Sancho e Fabrício Botelho Sancho.  Presentes também os membros da Diretoria, Srs. Silvio Mendes
Trabbold e Pedro Trabbold Neto. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Fabrício Botelho
Sancho - Presidente. AGO devidamente registrada na JUCESP nº 265.582/18-0 em 05/06/2018.
Flávia Regina Brito Gonçalves - Secretária Geral.

Albatross Corretora
de Câmbio e Valores S.A.

CNPJ Nº 05.452.073/0001-38 - NIRE 35300381378
AGO realizada em 21/02/2017

Data: 21/02/2017, às 10 hs. Deliberações aprovadas: 1 - Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios;
2 - Aumento da Capital, com emissões de novas ações, passando de R$ 2.164.403,15 para R$ 2.478.830,75,
dividido em 198.967 ações  sendo 115.831 ordinárias e 83.136 preferenciais; 3 - Reforma do Estatuto Social.
Assinaturas: Presidente: Jackson Aguiar de Carvalho Passos. Secretário: Fabrício Botelho Sancho. Acio-
nistas: Hold Participações S/A., representada por seus diretores Srs. Jackson Aguiar de Carvalho Passos e
David Botelho Sancho; David Botelho Sancho; Fabrício Botelho Sancho. A presente é cópia fiel da ata lavra-
da em livro próprio. Fabrício Botelho Sancho - Secretário. AGE devidamente registrada na JUCESP
nº  265.581/18-7 em 05/06/2018. Flávia Regina Britto  Gonçalves - Secretária Geral.

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0016733-18.2012.8.26.0100 ( USUC 426 ) O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Aline Aparecida de 
Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Eunice Stamato Bergamo Gonzaga Oliveira de Natal, 
Jerson Januário Stamato Bérgamo, Ilsa Cardim Stamato Bérgamo, José Teixeira Seckler, Oswaldo 
Gonzaga de Oliveira, Raphaela Stamato Bergamo Gonzaga de Oliveira, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Amilton 
Alvares, Ariza Siviero Alvares, Fernanda Picolo Lopes e George André Alvares ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Avenida Pires do Rio, 3740, 
Jardim Norma - São Paulo - SP, com área de 744,37m², contribuinte nº114.276.0051-0, 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 úteis, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei. 

2ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0700656-21.2012. 
8.26.0704 A MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, 
Dra. Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SILVIA HARUMI GUERRERO, CPF 
368.041.908-23, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de AMC SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS LTDA, objetivando o recebimento de R$ 10.098,27 (nov/2011), oriundos de Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 
20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, o que a tornará isenta das custas e honorários 
advocatícios, ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, ficando 
advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 30 de agosto de 2018. 

2ª VC – Reg. Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000632-
86.2017.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Caren Cristina Fernandes De Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SL 
MOTOR'S COMÉRCIO VEÍCULOS LTDA., CNPJ 09.192.760/0001-12, na pessoa de seu sócio 
Sandro Ciccone Motta e sua sócia Luciana Cardoso Motta. Com endereço à Avenida Nazare, 
340, Ipiranga, CEP 04262-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum por parte de Tiago Cerchiari Fracchetta, alegando em síntese: requerer a prestação 
jurisdicional para recuperar o seu veículo KIA, modelo Sportage, Ano 2011, Modelo 2012, cor preta, 
placa ETS9633, chassi nº KNAPC811BC7220922, renavam 390639907 por motivo de fraude cometida 
pelo estabelecimento suplicado. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 20 dias contados da primeira publicação, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de agosto de 2018. 

3ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005199-
38.2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Carolina Bertholazzi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ELZA FIGUEIREDO 
BAPTISTA, CPF. 164.587.338-28, 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$ 
65.720,20 fls.16/17 (atualizado até 24/04/2018). 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 30 dias supra, para oferecer 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

3ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001047-
03.2016.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XI Pinheiros, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Rosana Moreno Santiso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LEANDRO 
SOARES, CPF 278.817.978-27, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de FIEO - 
Fundação Instituto de Ensino para Osasco - UNIFIEO, objetivando o recebimento de R$ 17.173,38, 
referente as mensalidades não pagas do ano de 2011, oriundas do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais firmado entre as partes. Estando o requerido em lugar ignorado, CITADO fica para que no 
prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embargue a ação, ficando isento de 
custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 
judicial, sendo ADVERTIDO de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do 
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de agosto de 2018. 

3ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1016679-78.2016. 
8.26.0008 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROSANGELA DIAS DOS 
SANTOS, RG 17809237, CPF 074.099.368-27, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de Vstp Educação Ltda, alegando em síntese: para recebimento de R$56.340,89 
(Out/2016) decorrentes das parcelas de janeiro a junho de 2014, agosto a dezembro de 2014 e de janeiro 
a dezembro de 2015, vencidas e não pagas, do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado 
entre as partes. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo em 03 dias, pague 
o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o 
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento 
restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias 
supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso 
de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de agosto de 2018. 

30ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0131279-86.2012. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Guilherme Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LUIZ CARLOS DE SOUZA LIMA, 
RG 12.595.796-8 e CPF 004.968.598-89, que JC FRANCHISING LTDA, lhe ajuizou uma Ação 
Monitória, também contra a Global Comércio de Alimentos Ltda e outro, objetivando o recebimento de 
R$17.902,01 (março/2012), oriundos da Taxa de Franquia (royalties) e à Taxa de Fundo de Promoção 
Propaganda, conforme Termo de Acordo e Distrato Futuro do Contrato de Franquia, firmado entre as 
partes em 01/08/2011. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por EDITAL, para que 
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, que o tornará isento 
das custas e honorários advocatícios ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título 
executivo judicial, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, 
do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de julho de 2018. 

4ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1006026-91.2014.8.26.0006/01. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VI - 
Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Mendes Simões Botelho, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) ALESSANDRO GIATTI, Brasileiro, CPF 185.330.978-83, que por este Juízo, tramita 
de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, 
pessoa jurídica de Direito Privado, CNPJ/MF sob o nº 43.045.772/0001-52. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 14.317,03, devidamente atualizada, sob pena de 
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo 
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de agosto de 2018. 

5ª VC – Reg. Sto. Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0019851-92.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
DOUGLAS ANDRADE SILVA, CPF. 400.023.988-00, que AMC Serviços Educacionais LTDA, 
ajuizou-lhe uma ação monitória, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-o ao 
pagamento de R$12.503,87 (atualizado até 18/06/2018). Estando o executado em lugar ignorado, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 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. 
ADVERTÊNCIA: Terá o executado, independentemente de nova intimação, 15 dias para oferecer 
impugnação, a fluir após o prazo para pagamento do débito. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, aos 18 de julho de 2018. 
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Especial

Nos dias 7 e 8, festival vai promover 
discussão sobre abolição e 
independência através da diversidade 
cultural

Luiz Prado/Jornbal da USP

É uma independência às portas de seus 200 anos. 
A imagem de um portal é boa. Evoca os negros 
crepitando com o inverno dos grandes centros 

urbanos, os indígenas estrangulados pelo latifúndio e 
as mulheres saltando diariamente no campo minado do 
machismo. Independência para quem? Quantos estão 
comendo e bebendo do lado de dentro do baile? Quem 
ficou de fora?

Essa é a reflexão crítica que o evento Museu do Ipiranga 
em Festa! quer imprimir em sua segunda edição. Nos 
dias 7 e 8 de setembro, o Parque da Independência será 
ocupado por dança, teatro, música, poesia e cortejos 
conjurados para questionar, através da celebração, os 
significados da Independência na atualidade. O Museu 

Paulista (MP) da USP – também conhecido como Mu-
seu do Ipiranga – divide a organização e curadoria da 
programação com o Serviço Social do Comércio (Sesc). 
Todas as atividades são gratuitas.

Três marcos históricos direcionam o repertório de ati-
vidades. O primeiro deles é a própria Independência de 
1822 e seus desdobramentos ao longo do século XIX, com 
destaque para o problema da abolição da escravatura. 
A apresentação do bloco afro Ilu Obá de Min, composto 
apenas de mulheres, o cortejo de maracatu de baque 
virado do Grupo Zabelê, de Cubatão, e a roda de jongo 
da Comunidade do Tamandaré de Guaratinguetá resga-
tam as tradições negras marginalizadas pelo processo 
de constituição da nação. A roda Xondaro, uma dança 
guerreira dos guaranis mbya, da aldeia Rio Silveira, em 
Boraceia, soma a identidade indígena à festa.

Museu do Ipiranga questiona 
os sentidos da independência

Fachada do Museu Paulista da USP, também conhecido como Museu do Ipiranga, em São Paulo.

Helio Nobre

Guaranis mbya levam ao evento a roda Xondaro, roda de dança que prepara
os guerreiros para a caça e o combate.
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“É bom lembrar que o Brasil foi o último país a abolir 
a escravatura no contexto da América Latina e isso tem 
um significado”, comenta 
a diretora do Museu Pau-
lista, professora Solange 
Ferraz de Lima. “O Brasil 
continuou recebendo uma 
população africana até me-
ados do século XIX e isso 
deixou marcas em nossa 
cultura, de desigualdades, 
inclusive. Se hoje nós 
temos uma marca muito 
evidente da cultura afri-
cana nas nossas comidas, 
na nossa música, na nossa 
religiosidade, isso não sig-
nifica que essa convivência 
seja absolutamente pacífica. Existe uma coincidência 
entre racismo, preconceito, pobreza e essas populações. 
E nada mais apropriado, 
quando se fala de inde-
pendência, quando se 
pensa esse museu para 
2022, do que trazer essas 
questões. E isso feito de 
uma maneira acolhedora, 
de uma maneira alegre. 
E uma festa é uma boa 
maneira de mostrar a 
nossa diversidade.”

O segundo eixo da 
curadoria é 1922, com as 
comemorações do cente-
nário da Independência 
e a explosão cultural 
da elite paulista, mate-
rializada na Semana de 
Arte Moderna como uma 
“renascença paulista”. 
Esse é o espaço para as intervenções do Grupo XIX de 
teatro, representando personagens e textos da época.

A reflexão também perpassa essas atividades, de 
acordo com Solange. Valendo-se da liderança política, 

O bloco afro Ilu Obá de Min participa do evento com 45 integrantes e apresenta o 
cortejo Akotirenes Yibi das Mulheres Quilombolas.
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A Comunidade Jongo do Tamandaré apresenta sua 
roda de jongo, com convite à participação do público.
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O Grupo Zabelê realiza cortejo de maracatu de baque 
virado, de origem pernambucana.
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s econômica e cultural, São Paulo foi responsável por 
estabelecer narrativas sobre a história do Brasil, como a 

celebração dos bandeiran-
tes. “São Paulo se coloca no 
lugar de narrar a formação 
da nação. É o lugar onde 
as vanguardas estão acon-
tecendo e você tem uma 
produção cultural que é 
importante. Tão importan-
te que se torna matriz para 
os livros didáticos e coloca 
essa narrativa no imaginá-
rio nacional. Hoje, quando 
se fala da Independência, 
esse edifício-monumento, 
construído para celebrar 
a independência, e todas 

as suas pinturas históricas são de alguma maneira 
lembrados. São narrativas complicadas que precisam 

ser problematizadas, mas elas estão aí, não podemos 
ignorá-las. A ideia é trazer isso para um debate vivo. 
E, como estamos num momento de festa, vamos tratar 
dessas questões também por meio da arte.”

Cem anos depois e próximo de nós, 2022 surge 
como o terceiro marco, representativo da promessa: 
o bicentenário, a reabertura do museu (fechado para 
reformas desde 2013) e o futuro que surge com a 
juventude. É um espaço também de atualidade, com 
apresentações de poesias de refugiados da Venezuela, 
República Democrática do Congo, Angola, Palestina, 
Haiti e Guiné.

A programação Museu do Ipiranga em Festa! conta 
com patrocínio da Petrobras e, através da Lei Rouanet, 
da resseguradora IRB Brasil RE e do Banco Santander. 
O apoio institucional é da Lei de Incentivo à Cultura, 
Instituto Bandeirantes e Prefeitura de São Paulo.

Sobre o museu
O edifício-monumento está fechado para visitação 

pública desde 2013. Passa atualmente por reformas e 
sua reabertura está prevista para 2022, bicentenário 
da Independência. O projeto executivo da reforma teve 
início em 2018 e é elaborado pelo escritório Hereñu + 
Ferroni Arquiteto Ltda, vencedor de concurso promo-
vido pela Fundação de Apoio à Universidade de São 
Paulo (Fusp) em 2017.

Grupo Galpão leva sarau e fragmentos de seu novo 
espetáculo para o Parque da Independência.

G
ut

o 
M

un
iz



São Paulo, quarta-feira, 05 de setembro de 2018

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

Página 7

O apoio da tecnologia
na análise de dados
no setor industrial

Plataforma de BI 

possibilita que números 

se tornem informações 

importantes para o 

mercado competitivo

A indústria acompanha o 
homem há séculos. O 
setor econômico surgiu 

com a Primeira Revolução 
Industrial, entre os XVIII e 
XIX, e não parou de se ex-
pandir. Com a fi nalidade de 
transformar matéria-prima 
em produtos voltados para o 
comércio, a indústria necessita 
da mão-de-obra humana em 
conjunto com as máquinas 
para que o processo seja mais 
efi ciente. Ao longo dos anos, 
novas ferramentas surgiram 
para proporcionar uma otimi-
zação e um trabalho com maior 
qualidade.

Sabe-se que o cenário políti-
co e econômico global interfere 
diretamente no setor indus-
trial. Em abril deste ano, o 
IBGE apontou que a produção 
industrial voltou a crescer e a 
indústria brasileira avançou 
em 0,8% se comparado ao 
mês anterior. Entretanto, no 
mês seguinte, em maio, o 
IBGE divulgou dados de uma 
brusca queda na produção in-
dustrial do Brasil. Essa queda 
aconteceu devido a uma das 
greves que marcou o país e, 
consequentemente, impactou 
diversos setores.

Mas, com o advento da tec-
nologia, esses dados deixam de 
ser apenas números, e passam 
a ser informações importantes 
para uma empresa. Eles devem 
ser analisados e entendidos 
pelos profi ssionais, com a fi -
nalidade clara de aumentar a 

competitividade e achar a raiz 
de um determinado problema, 
por exemplo.

Dentro deste cenário, não 
seria importante saber manu-
sear os dados de forma correta? 
Para isso, existem plataformas 
de BI que possibilitam que os 
dados sejam analisados ade-
quadamente. Há ferramentas 
que proporcionam aos seus 
usuários uma análise mais 
profunda dos dados, auxilian-
do na captação, visualização e 
distribuição das informações. 

Para que a indústria siga com 
seus processos funcionando de 
forma harmônica e organizada, 
as ferramentas de BI oferecem 
solução para o setor econô-
mico. Com essas plataformas 
é possível conseguir informa-
ções através dos dados que 
ajudam a aumentar a produ-
tividade industrial, melhorar 
a logística de distribuição e 
apoiar os gestores na tomada 
de decisões.

É fundamental entender 
a mensagem que os dados 
passam, e não olhar para eles 
apenas como números dispos-
tos em planilhas. Em qualquer 
atividade econômica necessi-
ta-se de uma análise maior para 
o aumento de produtividade. 
Na indústria não é diferente, é 
possível conseguir resultados 
inimagináveis quando os dados 
são manuseados corretamen-
te. Assim, os gestores ganham 
um aliado na interpretação dos 
números e alavancam suas 
fábricas dentro do mercado 
competitivo.

(*) É especialista Gestão Integrada 
de Negócios, com formação em 

Administração e Comércio Exterior. 
Atualmente é Diretor Comercial 

Nacional da Toccato.

Fábio Mello (*)

News@TI
Aplicativo de realidade aumentada para 
venda de manequins

@A empresa Expor Manequins, multinacional brasileira com 
a maior linha de produtos do setor na América Latina e 

com quase 50 anos de atividade, lançou no mercado um apli-
cativo de realidade aumentada para varejistas, denominado 
“VM4U” (Visual Merchandising para Você), que é capaz de 
projetar manequins em qualquer ambiente real por meio de 
dispositivos móveis. O projeto foi desenvolvido em parceria 
com a startup Real 2U e está ativo para download nos aparelhos 
com sistema iOS, com previsão de ser liberado para Android 
em outubro deste ano (www.expormanequins.com.br).

Desafi o InovAr para startups da GE Aviation

@Termina no dia 6 de setembro o prazo para participar do 
Desafi o InovAr, promovido pela unidade da GE Aviation 

no Brasil, que dará asas a projetos inovadores de startups 
nacionais e internacionais. O prêmio será de R$ 38 mil ou a 
startup vencedora poderá optar por uma semana de imersão em 
inovação e mentoração para o projeto no Centro de Pesquisas 
da GE, em Nova York, com passagem e hospedagem pagas 
pela GE (máximo de três pessoas). O objetivo será selecionar 
o melhor projeto voltado para o planejamento de demanda e 
previsão de materiais nas ofi cinas de manutenção da GE Avia-
tion. As inscrições são gratuitas no site www.gedesafi oinovar.
com.br. O desafi o está aberto para as startups com projetos 
no estágio beta (com protótipo constituído, testes piloto) ou 
com Produto Viável Mínimo. O processo seletivo será dividi-
do em duas etapas: a primeira será a análise das propostas 
recebidas via site. Na sequência, os candidatos selecionados 
serão convidados para entrevistas (presenciais ou online).

Indigosoft está com oportunidades abertas

@A Indigosoft, empresa especializada em soluções customi-
zadas de automação digital end-to-end, está com diversas 

vagas abertas para seu escritório em São Paulo.  Ao todo, são 
nove posições para as áreas comercial e programação. Com 
ambiente descontraído e focado em soluções, das nove vagas 
disponíveis na empresa, sete são para desenvolvedores, de 
nível sênior e pleno. Para concorrer às vagas, o candidato 
deve ter graduação em Ciências da Computação e/ou cursos 
relacionados, possuir experiência mínima de 3 anos na área, 
residir na cidade de São Paulo e ter conhecimentos em de-
senvolvimento de sistemas, C#, .NET, ASP.NET e linguagem 
SQL, banco de dados (SQL SERVER), integração de sistemas 
e ferramenta Visual Studio. Ter atuado com automação de 
testes é um diferencial. 

Certisign é a primeira empresa da América 
Latina a integrar rede mundial
de identidade soberana

@A Certisign, Autoridade Certifi cadora líder na América 
Latina e especialista em identifi cação digital, deu mais 

um passo importante na implementação das tecnologias mais 
avançadas relativas à gestão de identidade, sendo a primeira 
empresa latino-americana a receber a aprovação para tornar-se 
Administradora na rede criada pela Fundação Sovrin - ins-
tituição sem fi ns lucrativos dedicada a fornecer identidade 
digital autossufi ciente para o desenvolvimento, manutenção 
e operação de um sistema global descentralizado e baseado 
em tecnologia blockchain.

Francisco A. M. Sant'Anna (*)

Pois bem, em meio a uma 
das mais graves crises 
econômicas da história 

do País, as fi rmas de auditoria 
independente a ele associadas 
responderam que estão inves-
tindo 8% de seu faturamento 
bruto em tecnologia e 9% em 
capacitação profi ssional. De 
modo coerente com esses da-
dos, 79% das associadas afi rma-
ram estimular a participação de 
seus colaboradores nos nossos 
cursos, que são inseridos no 
Programa de Educação Conti-
nuada do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), órgão 
regulador da profi ssão no País.

Observa-se que, independentemente de difi culdades conjun-
turais, o setor e seus profi ssionais buscam preparar-se de modo 
adequado para as signifi cativas transformações da atividade, 
suscitadas, de modo cada vez mais rápido, pela tecnologia, como 
a digitalização dos sistemas, avanços como big data, robotização e 
inteligência artifi cial. O imprescindível talento humano, valorizado 
pela permanente atualização profi ssional, e o aporte tecnológico 
são essenciais para se fazer frente ao processo disruptivo em 
curso e superar as difi culdades que se apresentam ao mercado, 
também identifi cadas no estudo do Ibracon.

Dentre os desafi os a serem enfrentados, a pesquisa indicou que 
o principal é atrair novos clientes, apontado por 25% das fi rmas 
de auditoria associadas. Outros obstáculos a serem superados 
referem-se ao desenvolvimento tecnológico, atendimento a con-
tas internacionais, retenção da base de clientes e adequação a 
normas e regulamentos. Neste último item, é interessante notar 
que 21% das fi rmas não associadas ao Ibracon reportaram que 
encontram difi culdades, ante 10% das associadas. O contraste 
nesse dado evidencia a importância do permanente trabalho 
da entidade destinado a manter os auditores independentes 
sempre atualizados e em linha com as transformações e avanços 
normativos e legais.

O relatório também demonstrou que o mercado brasileiro de 
auditoria independente é sólido e consolidado: dentre as fi rmas 
associadas ao Ibracon, nas quais 69% dos colaboradores são 
profi ssionais da Contabilidade, 73% estão há 20 anos ou mais no 
mercado. Tais dados delineiam o perfi l de um segmento empre-
sarial experiente, com credibilidade e capacitado a atender com 
excelência às demandas mais complexas. Setenta e seis por cento 
das empresas fi liadas têm dois ou três sócios, caracterizando-se 

Capacitação profi ssional 
e tecnologia na pauta das 

fi rmas de auditoria brasileiras
Mesmo nas mais inusitadas situações e em cenários adversos, os brasileiros são sempre capazes de 
surpreender. Exemplo disso encontra-se em inédita pesquisa realizada pelo Ibracon - Instituto dos 
Auditores Independentes do Brasil

como de pequeno e de médio porte, segmento que vêm mere-
cendo atenção crescente da entidade.

Também dentre as associadas, 55% informaram ter faturamento 
anual de até R$ 3,6 milhões; de R$ 3 milhões a R$ 10 milhões, 
foram 6%; de R$ 10 milhões a R$ 300 milhões, 6%; mais de R$ 
300 milhões, 18%. Sessenta e um por cento do seu faturamento 
advêm da auditoria, evidenciando a relevância deste serviço. A 
consistência destes e de todos os dados apontados na pesquisa é 
corroborada também pelas respostas das fi rmas não associadas, 
muito semelhantes às das associadas.

O estudo também ratifi cou a agenda que o Ibracon vem de-
senvolvendo no sentido de valorizar cada vez mais a atividade 
do auditor independente e promover o seu reconhecimento 
pela sociedade. Integram essas ações, maior atenção às FAPMP, 
ampla oferta de atividades de Educação Profi ssional Continuada, 
interação permanente com os órgãos reguladores e governa-
mentais, iniciativas de comunicação com diversos stakeholders, 
e a orientação técnica tempestiva aos auditores independentes 
e ao mercado.

No âmbito de sua atuação voltada à defesa, fortalecimento da 
profi ssão e contribuição no enfrentamento dos desafi os do mer-
cado, o Ibracon realiza anualmente a Conferência Brasileira de 
Contabilidade e Auditoria Independente. Este ano, em sua oitava 
edição, com mais de 800 participantes, o evento teve consistente 
programação voltada às transformações que a tecnologia está 
promovendo no setor. Dentre os palestrantes estavam mestres 
da Rutgers Business School de New Jersey, uma das principais 
faculdades de negócios dos Estados Unidos. A elevada presença é 
aderente aos investimentos em capacitação profi ssional apontados 
na inédita pesquisa realizada pela entidade. Também reforça essa 
tendência o fato de 70% das fi rmas associadas entrevistadas no 
estudo terem levado profi ssionais para participarem do evento 
em sua sétima edição, última edição realizada até o fechamento 
da pesquisa.

Na 8ª Conferência, os especialistas foram unânimes em apontar 
o grande impacto da tecnologia no trabalho dos auditores, num 
processo de transformação profundo, amplo e diversifi cado. 
O estudo realizado pelo Ibracon identifi ca com clareza essas 
mudanças e apontam caminhos a serem seguidos para que a 
profi ssão cumpra cada vez melhor a sua missão, essencial para a 
transparência, ética e compliance nos setores público e privado e, 
portanto, para a permanente melhoria do ambiente de negócios.

(*) É presidente do Ibracon – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil.

Manter os colaboradores 
atualizados, interados de tudo 
que acontece na empresa e 
engajados com as estratégias 
para atingir os objetivos e 
resultados são os grandes de-
safi os das corporações atuais. 
Com o crescimento do fatura-
mento e o aumento do número 
de colaboradores, chega a 
pergunta: como fazer todos 
jogarem no mesmo time? 

Para resolver estes proble-
mas ainda buscamos sistemas 
antigos e descentralizados. 
Um arquivo enviado pelo ftp, 
um grupo de whatsapp onde 
milhões falam e ninguém se 
escuta, entre outras soluções 
que só aumentam a falta de 
interesse dos funcionários e 
deixa a tarefa massante são 
exemplos de práticas ainda 
utilizadas pelas empresas. 
Depois de um dia pesado de trabalho ainda ter que fazer um 
treinamento escrito, sem nada que possa gerar interesse, fará 
com que o funcionário se desmotive e apenas fi nja que cumpriu 
a tarefa, fazendo com que seja praticamente impossível alcançar 
os resultados esperados.

O ponto é: estamos acostumados a acompanhar os nossos 
amigos nas redes sociais, saber a data de aniversário, ver fotos 
das férias, do nascimento do fi lho e por aí vai. Mesmo não es-
tando presentes todos os dias, estas ferramentas nos deixam 
mais próximos e informados sobre a vida de quem seguimos. 
Se esta fórmula funciona tão bem para engajar a nossa vida 
pessoal, por que ainda não utilizamos em nossos negócios?

Não temos como impedir as redes sociais. Elas já fazem 
parte do dia a dia e, muitas vezes, são úteis para a divulgação 
de informações da sua marca. Mas utilizá-las como ferramen-
tas corporativas pode gerar alto risco aos negócios, como por 
exemplo, uma estratégia sigilosa viralizar e chegar na mão 
dos concorrentes. As redes sociais servem muito bem para a 

vida pessoal, mas não estão 
adaptadas para o meio em-
presarial.

Pensando nisso, encontrar 
sistemas que agreguem o 
interesse das redes sociais 
com a segurança necessária 
para empresas pode ser o 
diferencial para tranformar 
seus colaboradores em um 
time. Esqueça as antigas 
planilhas e as pastas do ftp. 
A tecnologia precisa ser 
uma aliada do seu negócio. 
Por que não uma plataforma 
onde todos possam fazer o 
treinamento, discutir sobre 
produtos e novas estratégias 
da empresa e, além disso, 
receber pontuação e ser 
premiado pela sua interação? 
Isso já existe e não é o futuro: 
é o presente.

Uma equipe de vendas inte-
grada, onde todos se falam e discutem possibilidades e novidades 
que viram de concorrentes, por exemplo, pode ser o segredo 
para encontrar novas ideias. Não adianta o seu lojista do sul 
fazer algo sensacional para vender e o parceiro do nordeste nem 
fi car sabendo. Se, em sua vida pessoal, ele pode acompanhar 
a viagem de um amigo para a Nova Zelândia através das redes 
sociais, ele precisa conseguir saber o que o colega de trabalho 
descobriu ou como está alcançando os resultados, certo?

Da mesma forma como a tecnologia pode trazer problemas 
- como dispersão, vazamentos de informações, entre outros – 
pode também mostrar a solução. Não fuja dela. Busque as que 
mais se adequam ao estilo e tamanho de seu negócio. Cada dia 
mais, surgem novas ferramentas e, com certeza, uma delas cabe 
exatamente no seu bolso e na sua estratégia.

 
(Fonte: Daniel Redaelli é fundador e Diretor de Tecnologias da CZ Brains®. 
Formado em Comunicação Social e Marketing, migrou e se especializou na 
área de inovação e Tecnologia da Informação voltada para a Comunicação 

Corporativa onde atua há mais de oito anos).

Tecnologia a serviço da integração da sua equipe
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Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 05 de Setembro de 2018. Dia de São Lourenço Justiniano, São 
Bertino, São Eudócio, São Herculano, e Dia do Anjo Hahuiah, cuja virtude 
é a justiça. Dia da Amazônia, Dia da Juventude Brasileira, Dia do 

Ofi cial de Justiça, e Dia do Farmacêutico. Hoje aniversaria a atriz 
Raquel Welch que faz 78 anos, o ex-jogador e técnico de futebol Leonardo 
que faz 49 anos, a dançarina e atriz Quitéria Chagas nascida em 1980 e o 
ator, músico e comediante Marcelo Adnet que faz 37 anos.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau é franco e aberto possui bom coração 
e senso comum. Tem necessidade de estar sempre aprendendo e se aperfei-
çoando. É amigável, agradável e charmoso, tem desejo de liberdade e alma 
aventureira.  Quer sempre proteger os mais fracos, ou a cuidar de tudo o que 
se torna mais frágil na natureza, como as plantas ou animais tomados por 
parasitas, por exemplo. É muito comum que não saia de casa e permaneçam 
morando com os pais. Apesar de ter bom raciocínio analítico, costuma utilizar 
conceitos religiosos recebidos em casa para analisar seus problemas e superá-los.

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

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

Esta quarta é vigésimo quinto dia da lunação. Lua faz bons aspectos com o Sol e Netuno pela manhã para fi carmos 

mais compreensivos e empáticos. Durante a tarde a Lua faz um bom aspecto com Júpiter que traz mais confi ança 

e amorosidade. À noite podemos fi car tensos e agitados. A Lua forma um mau aspecto com Plutão que pode trazer 

disputas de poder e maior pressão emocional. Mercúrio ingressa em Virgem e até o dia 22 de setembro a comunicação 

vai fi car mais prática e direta. Período muito bom para o trabalho, estudos e para o aperfeiçoamento profi ssional. 
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O Sol em Virgem torna o período 
ótimo para corrigir e manter o 
equilíbrio e a estabilidade no coti-
diano. À tarde, há maior integração 
entre propósitos e atividades. Neste 
comecinho de Lua minguante é bom 
para se livrar daquilo que já não dá 
mais. 95/695 – Cinza.

Dedique mais carinho pela pessoa 
amada, amigos e familiares. Um mo-
mento para aprimorar gestos, caráter 
e vocações. O cuidado com a saúde 
deve ser redobrado e qualquer pro-
blema tratado imediatamente para 
não se tornar crônico. 82/382 – azul.

Mantenha a sua fé diante de alguns 
acontecimentos negativos que 
podem ser superados através da de-
terminação e coragem. Ser amável é 
a expressão do momento.  Sabendo 
manter a calma irá conseguir reali-
zar tudo o que deseja antes do que 
pensa. 65/365 – Branco.

O Sol em Virgem promete muita 
felicidade no lar junto de pessoas 
que ama e da família. O bom gosto, 
o apuro na avaliação e a maneira 
elegante nos gestos aparecem. Use 
sua sensualidade com a pessoa 
amada, conquiste amigos e até um 
amor. 88/288 – Amarelo.

Ainda esta semana poderá tomar 
decisão importante e intermediar 
alguma situação de seu interesse. 
Durante a tarde a Lua faz um bom 
aspecto com Júpiter que traz mais 
confi ança e amorosidade. Período 
muito bom para o trabalho, estudos e 
para o aperfeiçoamento profi ssional. 
64/764 – Amarelo.

Continua muito envolvente e caren-
te de atenção dos demais. Saia da 
rotina para melhorar o seu astral, 
depois do aniversário faça viagens. 
Tem boas chances de encontrar 
um rumo na vida através da boa 
capacidade de se comunicar junto 
de quem convive. 21/421 – Verde.

Pode tentar convencer alguém 
usando argumentos, mas sem ser 
radical e impositivo. O dia é bom para 
reativar a relação pessoal e sexual. 
O fi nal da noite desta quarta vai dar 
percepção aguçada e grande poder 
de análise para resolver situações. 
59/359 – Verde.

Ser amável é a expressão do momen-
to. Seu modo de agir vai trazer bons 
frutos, desde que faça aquilo que 
está pensando. Use de zelo e corrija 
aquilo que não está certo em sua 
vida. Terá um bom apoio emocional 
à noite que dará um ótimo poder de 
análise. 45/544 – Azul.

Você é quase sempre um bom admi-
nistrador, mas às vezes o pessimismo 
atrapalha e impede que seja bem-
sucedido. Precisa estar consciente 
de seu poder de liderar e atingir suas 
metas. Mantenha contatos importan-
tes e mude seus sentimentos antes 
que sofra por eles. 87/787 – Verde.

Haverá falta de paciência com de-
talhes e isso pode provocar erros 
que trarão arrependimento. Evite 
atitudes radicais e que imponham 
uma opinião própria. Vai vencer obs-
táculos se persistir mais um pouco. O 
tempo será seu aliado, saiba esperar 
à hora certa.  81/981 – Azul.

A Lua forma um mau aspecto com 
Plutão que pode trazer disputas de 
poder e maior pressão emocional. 
A boa sobriedade restabelece a 
disciplina e o uso de autoridade 
para colocar ordem nas coisas no 
fi nal do dia. Terá percepção aguçada 
e grande poder de análise. 34/834 
– Branco.

Pense bem antes de tomar decisões. 
Nada de pressa nesta fase, pois nem 
tudo vai sair como foi planejado. 
É a fase mais negativa do ano que 
só termina depois do aniversário. 
Deixe tudo para iniciar somente 
após o novo ano astral começar. 
78/378 – Azul.

Simpatias que funcionam
Acabar com o desânimo: Às 5 horas da tarde, acenda 
três velas vermelhas em um prato, com cuidado para 
não se queimar. Ao lado, coloque um copo com água 
e um vaso com três rosas vermelhas. Faça uma prece 
pensando positivamente em como sua vida vai melhorar. 
Jogue os restos das velas no lixo quando terminarem de 
queimar. Tome a água do copo e coloque o vaso em seu 
quarto próximo à cabeceira de sua cama, deixando lá até 
as primeiras pétalas caírem. Depois, termine de tirar as 
pétalas e jogue-as em um jardim ou vaso com fl ores. O 
copo, o prato e o vaso devem ser lavados e us ados como 
de costume. Os restos da rosa devem ser jogados no lixo. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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CEC
NATURALISMO
INGREMEFAN
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MADURALEI

GAMOALIND
PLURALIDADE

ASDDDN
MODESTAARC

POEDEUOI
ECADENATA

TRADICIONAL
VACUONASI

ACORGEND
AMARGURADA

GERAROASEDE

(?)
espiritual,
crença do 
xamanismo

Organiza-
dor de ex-
posições
artísticas

Garantia
da relação
médico-
paciente

Renata (?), 
apresenta-
dora de “Jo-
go Aberto”

Tipo de ter-
reno peri-
goso para 
construções

O 
indivíduo

“pra baixo”

Ente como
o Shrek
(Cin.)

West (?),
bairro tu-
rístico de
Londres

Cada item
do Código
de Hamu-
rabi (Hist.)

(?) moral,
motivo de
processos 
trabalhistas

Indústria
(abrev.)

Formato
aproxi-

mado do
Atlântico

Discagem
Direta a

Distância
(sigla)

São
traçadas
pelo GPS

Tornar-se 
ultrapas-

sado

(?) para
trás:

recuou

O ensino
que priori-
za a aula
expositiva

Nutriente 
encontrado

no leite
(símbolo)

Palácio
Rio (?), 
museu 

manauense

Oswald de
Andrade,
poeta de 

“Pau-Brasil”

Sensação
comum 
em dias
quentes

Assim, em
espanhol

Érbio
(símbolo)

Saudação
cordial
Abacaxi
(Bot.)

Gordura
do leite
Inchaço 

de gânglio

Arco, 
em francês

Um, em
italiano

Escola literária que
teve Émile Zola 

como um de seus
expoentes

Arrependi-
da (fig.)

Dar 
origem a

Embalagem a (?):
conserva a comida

consumida por
astronautas

Princípio da (?): obri-
ga o respeito à lei

Marca cultural e
religiosa brasileira 

A arte de Maria Callas
e Plácido Domingo

Que não é
vaidosa

Rio
italiano

Ponderada
(fig.)

Mamífero
galhado

A pessoa 
desprovida

de ética

Que teve suas células mortas
removidas (a pele)

“Nacional”,
em BNDES

Súplica

Cair doente

Onde
está?
(red.)

3/arc — así — end — fan — uno. 5/negro. 6/animal. 11/tradicional.
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Infantil
A Palhaça Rubra apresenta 

seu show de variedades musi-
cais interativas. Interpretada 
pela musicista, arte-educadora, 
diretora e escritora Lu Lopes, 
palhaça há 26 anos, as apre-
sentações da Palhaça Rubra 
misturam improviso e trazem no 
repertório alguns dos maiores 
hits de sua carreira como, Eleva 
o Tórax, Miniminimá, Planta Seu 
Pé no Planeta, entre outros. 
Acompanhada por  Álvaro Lages 
(guitarra) e o Danilo Dal Farra 
(bateria) as canções ganham a 
interpretação excêntrica e pe-
culiar da artista, que acrescenta 
sua digital bem humorada e 
poética. A plateia acompanha a 
palhaça em coreografi as condu-
zidas. Também há espaço para 
muita improvisação.

 Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão 
de Piracicaba, 740,  Campos Elíseos, tel. 
3226-7300. Sábado (08) e domingo (09) às 
15h. Ingressos: R$ 40 e R$ 60.

Língua natal
Neste show Ritchie vem acompanhado pelo grupo Blacktie (Fábio 

Tagliaferri, Mário Manga e Swami Jr. e Tuco Marcondes, em participação 
especial), o mesmo com quem gravou o álbum Old Friends: The Songs 
of Paul Simon, lançado em Julho de 2016. O show tem percorrido várias 
cidades e o álbum se esgotou em seis meses. O CD foi indicado ao Prêmio 
da Música Brasileira,  língua estrangeira. O cantor e compositor inter-
preta músicas do repertório de Paul Simon, canções como The Sound 
of Silence, 50 ways to leave your lover, Mrs. Robinson e Bridge over 
Troubled Water. Os arranjos são impecáveis e geniais. Ritchie mostra 
sua voz em sua língua natal.

Serviço: Tupi or Not Tupi, R. Fidalga 360, Vila Madalena, tel. 3813-7404. Sexta (07) às 
21h. Ingresso: R$ 80.

Nota
Faltando pouco menos de um 

mês para o lançamento de seu 
novo DVD ao vivo, produzido pela 
Circuito Musical, Toquinho apre-
senta o vídeo da música “Tarde 
em Itapoã”. O clipe foi extraído do 
registro que chega às lojas em CD 
e DVD no fi nal de setembro pela 
gravadora Deck. A gravação con-
tou com a participação do cantor 
Paulo Ricardo. Comemorando seus 
50 anos de carreira, o registro foi 
feito durante um show especial no 
Teatro WTC (São Paulo), em março 
de 2016. Nele estão os maiores 
sucessos do instrumentista, cantor 
e compositor interpretados ao vivo. 
O repertório é composto por 14 
músicas, que transitam em dife-
rentes fases dessas cinco décadas. 
Toquinho foi acompanhado pelos 
músicos Ivâni Sabino (baixo), Pepa 
D’Elia (bateria), Nailor Proveta 
Azevedo (clarinete e sax alto) e 
Guga Machado (percussão). Para 
assistir : (www.youtube.com/wat-
ch?v=Y-H8X-8mYy8).

Elenco de “Refúgio”.

Sem nenhum motivo aparente pessoas começam a ir 
embora, sem explicações. Parecem ter sido sequestradas 
ou mortas, mas nada é muito claro. Uma mulher procura 
entender o que está acontecendo, seu marido a acompanha 
nesta busca. O mundo ao redor deles caminha para uma 
completa desestruturação, e ela mergulha cada vez mais 
em uma angústia sem solução onde o suspense é cada vez 
mais crescente. O clima de mistério permeia o espetáculo 
“Refúgio”, de Alexandre Dal Farra, que volta em cartaz para 
temporada em 12 de setembro. Na trama, nada se explica 
completamente. A linguagem lacunar das personagens 
não se deve às suas características psicológicas, mas sim a 
uma indefi nição objetiva da própria realidade. A peça fl erta 
com o ambiente do Cinema Noir de diretores como Alfred 
Hitchcock e com o Teatro do Absurdo de Samuel Beckett. 
A ideia é explorar em cena duas concepções diferentes 
de refúgio para discutir a desestruturação simbólica do 
cotidiano. Com Fabiana Gugli, Marat Descartes André 
Capuano, Carla Zanini e Clayton Mariano. 

 
Serviço: Teatro Sérgio Cardoso, R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, tel. 4003-1212. 

Terças e quartas às 19h30. Ingresso: R$ 50. Até 3/10. 

Com direção de Duda Maia, adaptação teatral do livro que rendeu à autora Adriana Falcão uma 

indicação ao Prêmio Jabuti conta história de amor e separação entre uma menina e um passarinho.

A bem-sucedida 
adaptação teatral do 
livro infantojuvenil
“A Gaiola”, de Adriana 
Falcão, que foi 
indicada pela obra 
ao Prêmio Jabuti de 
Literatura em 2014 
volta para mais uma 
temporada a partir do 
dia 08

Trata-se de uma peça 
que conta uma histó-
ria de amor e separa-

ção entre uma menina (Ca-
rol Futuro) e um passarinho 
(Pablo Áscoli) que cai ferido 
na varanda de sua casa. Ela 
passa a cuidar do passarinho 
e eles se apaixonam. Quando 
chega a hora da despedida, 
ele mesmo pede para que 
ela o prenda em uma gaiola. 
Certo dia, a menina flagra 
o pássaro encantado com a 
beleza do dia lá fora e uma 

“A Gaiola”

G
ug
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crise se instaura entre os 
dois. A tentativa de aprisio-
nar o amor é inútil e os dois 
chegam a uma importante 
conclusão. “É uma história 

que aborda temas delicados, 
mas fala também de reinven-
ção e novas possibilidades, de 
uma forma lúdica, carregada 
de humor e lirismo”, define a 

autora. Com Carol Futuro e 
Pablo Áscoli. 

Serviço: Teatro Vivo, Av. Doutor Chucri 
Zaidan, 2460, Morumbi. Sábados e domingos 
às 15h. Ingresso: R$ 40. Até 30/09.

Mistério
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
Ternura

É tão sutil e importante, que alenta a vida. Muitas criaturas a ne-
gam, porém não a dispensam. Tímida, faz-se quase imperceptível, 
todavia emoldura e mimetiza quem a doa, quem a recebe. Trans-
parece num olhar, como uma estrela num céu atapetado de astros; 
exterioriza-se, num sorriso como uma canção tocada numa harpa 
à distância; irradia de uma palavra, qual o vôo de uma ave grácil 
no espaço azul; dilata-se, num silêncio qual solau interrompendo 
uma melodia trazida pela brisa; fala sem voz, atua sem mão, brilha 
sem luz... Ternura é alma e é coração. Espontânea, não pode ser 
imposta; livre, não se expressa subalterna; santa, não corrompe, 
nem se corrompe. Faz muita falta a ternura na Terra! Não impõe 
interesses mesquinhos nem fi scaliza paixões. Brota como uma fl or 
que explode de um botão aos ósculos do Sol. A ternura propõe 
harmonia, e, quando chega, apazigua.  Emoldura a alma com o 
amor puro, fecundado nas santas intenções e descobrirás a ternura 
exteriorizando-se de ti e a ti retornando, por ser a mais forte ex-
pressão que traduz elevação do espírito. Se não vige assim eis que 
o sentimento nutrido está intoxicado: ainda não é amor. Ternura é 
bênção - frui-a sob a inspiração do amor que deves enternecer, a 
fi m de facilitar a quem amas.

(De “Heranças de amor”,
de Divaldo P. Franco, pelo espírito Eros)



É fácil observar um 

fabricante de sapatos 

brasileiro e deduzir 

com base na exposição 

da sua marca, que se 

trata de uma grande 

organização

Observamos as incontá-
veis lojas em shopping 
e as nossas amigas 

flutuando sobre as peças 
mais modernas do design 
internacional de calçados... A 
verdade é que só uma parte 
disso é realmente verdade. 
A maioria absoluta das lojas 
dos grandes calçadistas são 
franquias, empreendimentos 
de terceiros que são de fato 
clientes compulsórios da mar-
ca franqueadora. 

Uma parte signifi cativa das 
vendas destas mesmas marcas 
ao exterior são movimentadas 
pelos agentes e representantes 
comerciais, que compram os 
sapatos a precinhos camaradas 
e revendem a preços de salto 
alto. Um negócio de boa monta 
que na verdade, são muitos 
negócios de pequena monta. 
Estes gigantes da palmilha 
são industriais, fabricantes 
de calçados. Sobre o resto da 
cadeia pesa apenas a responsa-
bilidade da supervisão (o que 
não é pouco...).

Agora olhe para o setor de 
viagens e turismo. As grandes 
empresas que movem o setor 
economicamente são as com-
panhias aéreas que, diga-se lá 
a verdade, não vão lá tão bem 
assim. Mesmo não indo de ven-
to em popa estão se mantendo 
abertas graças ao imenso corte 
de pessoal e serviços que im-
plantaram faz alguns anos, na 
sua própria carne. Os que são 
como eu, já entrado em anos, 
lembrar-se-ão da saudosa Varig 
e seus upgrades, dos maravi-
lhosos pratos da Air France 
e da variedade de bebidas do 
aerobar da BA. 

Então... todas passaram por 
processos dolorosos e, sem a 
ajuda dos respectivos bancos 
estatais de fomento quebraram 
ou foram socorridas de alguma 
outra forma. Como consequ-
ência da ajuda, as que sobre-
viveram, foram compradas ou 
admitiram sócios capitalistas, 
mudaram completamente seu 
modelo de negócios. Sinal dos 
tempos. Hoje voce só voa de 
graça ou com desconto se você 
for uma barrinha de cereal. 
Todo resto paga - tarifa top e 
voo de lowcost-lowfare.

O caso dos hotéis ainda é 
mais interessante, e se asseme-
lha ao das grandes fábricas de 
calçados. As grandes e vistosas 
redes não são donas de nada 
ou, se são, é de uma parcela 
irrelevante do seu inventário 
mundial. Os grandes hotéis 
internacionais e nacionais são 
em sua maioria, resultados de 
contratos de administração ou 
de franquia, que são em ver-
dade contratos de prestação 
de serviços.

As agências de viagens como 
conhecíamos praticamente 
deixaram de existir, e no seu 
lugar surgiram as “online-tra-
vel-agencies”, ou OTA’s. Assim 
como o sistema bancário, elas 
terceirizaram para você o ser-
viço da agência (ou seja: você 
procura, você reserva, você 
confi rma e você processa o 
pagamento) e ganham, vá lá, 
quase o dobro do que custava 
para você em comissões de 
agências pré-históricas. 

Mesmo com toda a presença 
na nossa vida, Booking, Deco-
lar, etc são intermediários re-
passadores - não são donos do 
que vendem. As OTA’s ocupam 
cada vez mais o espaço virtual 
das redes hoteleiras cobrando 
comissões que chegam a invia-
bilizar pequenos negócios. O 
que fi ca é que o mundo virou 
muito rápido e, você que é 
empreendedor hoteleiro, virou 
“refém” deste novo sistema. 
Muito forte “refém”? Pense 
na sua vida sem OTA’s, Sr. 

hoteleiro. 
Eu entendo a lei de paridade 

tarifária, quando os donos de 
hotéis (que contratam as OTAs 
para vender suas diárias) são 
obrigados a vender nos seus 
canais diárias por preço igual 
ou maior que o publicado nas 
agências digitais. Isto é mais 
velho que, diria Dom João 
VI, “obrar sentado”. Nos anos 
70/80/90 às agências de turis-
mo receptivo e, na sequência 
a CVC, compravam pacotes 
polpudos de diárias adiantadas 
para ajudar o fl uxo de caixa 
dos hoteleiros e para aumen-
tar a sua margem no turismo 
internacional. 

É parte do jogo comercial pa-
gar menos por um produto que 
você efetivamente compra em 
maior quantidade. Vivíamos 
dias de Walpax e Tours Brazil, 
e de visíveis estrangeiros pe-
rambulando pelo país.

O fato comparativo en-
tretanto é que os atacadista 
(ou mayorista) compravam, 
pagavam por estas diárias 
com aquele desconto e os ho-
teleiros, quando de suas sales 
blitz mundo afora, respeitavam 
cavalheirescamente esta regra.

A internê mudou a regra do 
jogo, deu acesso ilimitado a 
tudo e a todos e os hoteleiros 
partiram então para a briga 
solo. Parece-me que, sendo 
entre os dois maiores inves-
tidores do setor de turismo 
no Brasil, estão sozinhos e 
apanhando para cacete. Depois 
deste lero-lero todo fi ca a per-
gunta de um dólar: Quem são 
mesmo os corajosos empreen-
dedores do setor de turismo 
neste admirável mundo novo? 

Eu entendo que são priorita-
riamente os hotéis individuais 
que aqui em terras de Capitu, 
não tem acesso a crédito in-
centivado. São os donos de 
transportadoras com seus car-
ros e ônibus que apanham de 
todos os lados. São as pequenas 
e bravas agências de viagens 
que ainda operam, buscando 
nichos como ricaços, LGBT, 
sênior citizens ou de cursos 
e educação. Agora a pergun-
ta de um milhão de dólares: 
Quem representa e dá eco 
no congresso nacional estas 
vozes roucas? E perante os 
bancos públicos? Quem grita? 
Quem olha a regulamentação 
do setor?

Ok, o setor de viagens e 
turismo é pulverizado e isso 
dificulta a organização em 
uma associação única, forte 
e representativa. Porém eu 
gostaria de adicionar meus dois 
centavos nesta conversa toda, 
explicando que associações 
empresariais de classe fortes 
são os pilares do desenvol-
vimento econômico de uma 
nação. Fortes? Sim, fortes na 
representação. Quando temos 
uma associação de hotéis, ou-
tra de resorts, e outra ainda dos 
operadores hoteleiros, outra 
de fornecedores de hotéis, etc, 
fi ca fácil demais para a outra 
ponta da mesa dizer “não” 
porque você, na verdade, não 
representa tanta gente e tanto 
voto assim. 

Nosso setor nunca elegeu um 
digno e exclusivo representan-
te nacional.

A desoneração da folha, a 
fl exibilidade de contratos de 
trabalho olhando sazonalidade 
e picos de demanda, o crédito 
incentivado e melhor acesso a 
decisão de políticas públicas, 
negociações de comissões 
e prazos de pagamento são 
assuntos que devem ser defen-
didos em grupo, profi ssional 
enquanto ferozmente, perante 
quem de direito. Deveríamos 
pensar em como e quando 
interromperemos o círculo de 
“falar conosco mesmos” e não 
de como criaremos novas asso-
ciações para defender sei lá o 
que. De presidente, depois dos 
últimos, eu ando meio farto.

(*) - É executivo da área de hotelaria 
com 30 anos de experiência, 

fundador da doispontozero Hotéis, 
criador da marca ZiiHotel,  sócio e 

Diretor da MTD Hospitality. 

Calçados, aviões e hotéis
Julio Gavinho (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br

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

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

O pretendente: LUCAS ANDRADE MUNIZ, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
T.I., nascido em Bragança Paulista - SP, no dia (05/01/1994), residente e domiciliado 
em Atibaia - SP, fi lho de João Batista Muniz Sobrinho e de Maria de Lourdes Andrade. 
A pretendente: NICOLE PEDROSO DE SA, estado civil solteira, profi ssão secretária, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (19/01/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Valmir Nascimento de Sa e de Adelia Maria Pedroso Sa. Obs.: Bem como 
cópia recebida da Unidade de Serviço do município de Atibaia, neste Estado, onde será 
realizado o casamento.

O pretendente: DEYVE JESUS MATIAS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, Perdizes - SP, no dia (11/02/1982), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Carlos Matias e de Elisabete Aparecida de 
Jesus Matias. A pretendente: JULIANA HELEN DE SOUSA BRAZ, estado civil solteira, 
profi ssão marketing, nascida em Carapicuíba - SP, no dia (24/06/1984), residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Orlando de Sousa Braz e de Marcia 
Cristina Castilho Braz.

O pretendente: PAULO RICARDO SERRANO, estado civil solteiro, profi ssão visitador 
contabil, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (08/12/1970), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Serrano Filho e de Marli Costa Serrano. A preten-
dente: CLEANE BARRETO TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Senhor do Bonfi m - BA, no dia (06/11/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Idelfonso Lima Teixeira e de Iolanda de Araujo Teixeira.

O pretendente: RAFAEL VLADIMIR DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão 
almoxarife, nascido em Suzano - SP, no dia (28/11/1986), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Nascimento e de Solange Aparecida da Silva Nascimen-
to. A pretendente: JENNIFER TAMARA HAMER SIMÃO, estado civil solteira, profi ssão 
confeiteira, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia (05/04/1983), residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marcos Antonio Simão e de Anne Hamer Simão.

O pretendente: JOÃO MARÇAL SILVEIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, 
profi ssão arte fi nalista, nascido em Porto Alegre - RS, no dia (14/08/1959), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José dos Santos e de Analia Silveira dos 
Santos. A pretendente: CRISTIANE AUGUSTA DA COSTA LEITE, estado civil solteira, 
profi ssão técnica de enfermagem, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia 
(23/01/1974), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Vera Cristina Leite.

O pretendente: BRUNO MACEDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão co-
merciante, nascido em Guarulhos (Reg. no 1º Subdistrito) - SP, no dia (15/03/1988), 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Calixto dos Santos e de 
Maria Raimunda Macedo Santos. A pretendente: BRUNA GOMES DE FIGUEIREDO, 
estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, nascida nesta Capital, Aclimação - SP, no 
dia (30/06/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Alberto 
Gomes de Figueiredo e de Sandra Viana Gomes de Figueiredo.

O pretendente: RENÊ ANDRADE DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (06/08/1982), residente e domicilia-
do neste Subdistrito - SP, fi lho de Ivanildo Salustiano de Souza e de Marlene Maria de 
Andrade de Souza. A pretendente: LILLIAM DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
bancária, nascida em Guarulhos - SP, no dia (28/02/1995), residente e domiciliada em 
Guarulhos - SP, fi lha de Valdir Benedito de Souza e de Lidia Aparecida Geralda da Silva 
de Souza. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do 1º Subdistrito o 
município de Guarulhos, neste Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: ARLY LUIZ DE CASTRO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão consultor 
de investimentos, nascido em Barretos (1ºOfício) - SP, no dia (11/07/1972), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Arly Luiz de Castro e de Guilhermina Silveira de 
Castro. A pretendente: CECILIA RUFINO DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
assistente fi nanceiro, nascida em São Paulo - SP, no dia (05/09/1977), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de José Severino dos Santos e de Abisaque Rufi no dos Santos.

O pretendente: ADÔNIS DELVAGE FAGUNDES, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
em eletrônica, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (29/09/1991), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Batista Ramos Fagundes e de Valy 
Aparecida Delvage Gonçalves Fagundes. A pretendente: PRISCILA VERISSIMO VE-
GLIONE, estado civil solteira, profi ssão professora de educação física, nascida nesta 
Capital, Tatuapé - SP, no dia (17/09/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Marcos Veglione e de Patricia Verissimo da Silva Veglione.

O pretendente: CLEYTON RENAN DOMINGOS, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
processos, nascido em Cosmópolis - SP, no dia (25/03/1985), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Aurelio Domingos e de Nidete Vilela Domingos. A pretendente: 
CAROLINA MOREIRA LENSI, estado civil solteira, profi ssão analista de projetos, nascida 
nem Campinas (Reg. no 2º Subdistrito) - SP, no dia (27/01/1990), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Ersio Lensi Junior e de Ana Maria Neves Moreira Lensi.

O pretendente: WAGNER MACHADO MASTER FLÔRES, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente de logística, nascido em Duque de Caxias (Reg. no 2º Distrito) - RJ, no dia 
(02/06/1979), residente e domiciliado em Osasco - SP, fi lho de Sandro Master Flôres e de 
Irma Machado Ribeiro Flôres. A pretendente: ALINE CRISTINA PASCHOAL, estado civil 
solteira, profi ssão servidora pública, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 
(26/04/1982), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Batista Paschoal 
e de Marta Maria Candido Paschoal. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço 
do município de Osasco, neste Estado, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: RODRIGO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão advogado, 
nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (22/06/1983), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Cicero Ferreira da Silva e de Ilda Pegarare da Silva. A pretenden-
te: LEILIANE DÉBORA ARAÚJO, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em 
Janaúba (Reg. no Distrito Sede do Município de Porteirinha) - MG, no dia (24/08/1985), 
residente e domiciliada em Londres, fi lha de Auto Braga de Araújo e de Isdete Maria de Jesus.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE MOURA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
assisntente administrativo, nascido nesta Capital, Itaim Paulista - SP, no dia (22/10/1999), 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Luiz dos Santos Filho e 
de Cristina Moura Mendes. A pretendente: BIANCA DA SILVA AZEVEDO, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar fi nanceiro, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(14/09/1999), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Altair Zeferino de 
Azevedo Junior e de Cristiane Primo da Silva.
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A cidade de Turim, na 
Itália, inaugurou na última 
segunda-feira (3) o primei-
ro “bordel” com bonecas 
sexuais realistas da Itália. 
Essa é a terceira unidade 
da “LumiDolls” no mundo. 
Além da Itália, a empresa 
possui um estabelecimento 
em Barcelona, na Espanha, e 
outro em Moscou, na Rússia.

O local oferece entreteni-
mento lúdico-sexual com ao 
menos 10 bonecas realistas, 
produzidas em elastômero 
termoplástico, material que 
imita a pele humana. Além 
disso, as bonecas não são infl áveis, 
mas sim articuladas e resistentes à 
água. Para os interessados, os preços 
dos encontros variam de 80 euros (R$ 
384, segundo a cotação atual) por 30 

Há dois anos, a China deu 
o histórico passo de 
acabar com a “política do 

fi lho único” e permitir que todos 
os casais do país tivessem dois 
fi lhos, mas a medida não parece 
ter bastado para resolver seus 
problemas demográficos, o 
que levou o governo a estudar 
o fi m de qualquer restrição fa-
miliar. Por mais paradoxal que 
possa parecer, a China, país 
mais populoso do mundo, com 
quase 1,4 bilhão de pessoas, 
tem um crescente problema de 
escassez de mão de obra devido 
ao rápido envelhecimento da 
população. 

O governo esperava amenizar 
a questão com a mudança de 
2016, mas a medida não teve o 
sucesso esperado. De acordo 
com a Comissão Nacional de 
Saúde da China, o país terá 487 
milhões de idosos em 2050, o 
equivalente a 34,9% da popu-
lação total. Atualmente, a taxa 
é de 17,3% (242 milhões). O 
governo, que na última década 
restabeleceu o sistema de pre-
vidência universal abandonado 
com o desenvolvimentismo 
dos anos 1980, não sabe como 
pagar os enormes gastos em 
saúde e em seguridade social 
que seriam provocados por essa 
modifi cação demográfi ca.

Para ampliar o alerta, em ju-
lho as autoridades divulgaram 
um dado preocupante. Após 
um crescimento da taxa de 
natalidade no país em 2016, 
coincidindo com o fi m da “políti-
ca do fi lho único”, o número de 
crianças nascidas no país caiu 
em 630 mil em 2017. Décadas 
de promoção da ideia de que a 

Propaganda chinesa da polpítica do fi lho único.

Fim da política do fi lho único é inefi caz 
e faz China cogitar liberação total

Por mais paradoxal que possa parecer, a China, país mais populoso do mundo, com quase 1,4 bilhão de pessoas, 
tem um crescente problema de escassez de mão de obra devido ao rápido envelhecimento da população

chinês alega que a medida, colo-
cada em vigor em 1979, ajudou o 
país a tirar centenas de milhões 
de pessoas da pobreza e evitar a 
superpopulação. Abortos força-
dos, fi lhos criados em segredo 
ou separados da família foram 
alguns dos efeitos negativos 
de uma política especialmente 
prejudicial para as milhões. 
Muitas famílias que podiam ter 
um único fi lho queriam que eles 
fossem meninos. As gestações 
interrompidas de forma seletiva 
deixaram o país com quase 40 
milhões de homens a mais do 
que mulheres.

Algumas informações publi-
cadas na imprensa ofi cial dão 
sinais, segundo alguns obser-
vadores, de que a liberação 
total está muito próxima. O 
“Diário do Povo”, por exem-
plo, escreveu em editorial que 
a baixa taxa de natalidade é 
um “problema de Estado” que 
requer uma “solução nacional 
sistemática”. A taxa que indica 
o número médio de fi lhos por 
mulher em idade fértil é de 
1,05 na China, longe de 2,01 
necessários para garantir que 
a população não diminua. No 
nordeste do país, empobrecido 
pela revolução industrial, o ín-
dice é o menor do mundo: 0,55.

O serviço de correios da Chi-
na apresentou nesta semana o 
selo que celebrará a entrada 
do Ano do Porco no horóscopo 
oriental em 2019. Na imagem, 
um casal destes animais está 
acompanhada de três fi lhos. 
Para muitos, essa é a verdadeira 
confi rmação de que o governo 
decidiu pedir à população que 
tenha muitos fi lhos (Ag. EFE).

“família perfeita” era composta 
por mãe, pai e um único fi lho, 
somada ao alto custo de criar 
uma criança e à discriminação 
de muitas empresas chinesas 
contra as mulheres grávidas, 
são alguns dos fatores que ex-
plicam porque o fi m da política 
não colheu os resultados espe-
rados. Muitas jovens seguem 
querendo ter apenas um fi lho. 
Ou nenhum.

“Vamos ter dois fi lhos porque 
nos mudamos para a Austrália, 
mas, se fi casse na China, eu nem 
me arriscaria. É caro, é preciso 
pagar hipoteca, e o governo 
não ajuda em nada”, disse Cui 
Hongbo, de 31 anos, uma jovem 
recém-casada. Autoridades, 
famílias e especialistas parecem 
concordar que a mudança de 
2016 foi puramente cosmética 
e pouco efetiva. Por isso, ganha 
força dentro do governo a ideia 
de permitir que as famílias te-
nham a quantidade de fi lhos que 

quiserem. Alguns defendem, 
inclusive, auxílios econômicos 
para incentivar a natalidade.

“Isso será aprovado em pouco 
tempo, talvez até no ano que 
vem. (A medida) será observa-
da durante algum período, para 
ver se essa total liberdade pode 
aliviar os problemas. Se não, 
mais medidas para fomentar a 
maternidade serão adotadas”, 
previu Lu Jiuehua, professor 
de Sociologia da Universidade 
de Pequim. Informações divul-
gadas em maio indicam que o 
primeiro-ministro da China, Li 
Keqiang, já recebeu estudos 
de viabilidade sobre a medida, 
que pode ser apresentada no 
próximo Congresso do Partido 
Comunista, ainda neste ano, ou 
na sessão anual do Legislativo 
em março de 2019.

O total liberação seria uma pá 
de cal sobre uma das políticas 
de controle demográfi co mais 
restritas da história. O governo 
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Turim abre primeiro
bordel de ‘bonecas sexuais’ da Itália

clientes estão homens, mu-
lheres e até casais. Alguns 
deles, inclusive, pediram 
para alugar um quarto por 
quatro horas. O primeiro 
cliente da loja fi cou duas 
horas. O responsável pela 
unidade de Turim, que não 
se identifi cou, afi rmou que 
os clientes têm anonimato 
garantido. 

O local possui três quartos 
com chuveiro e televisão, 
que transmite fi lmes porno-
gráfi cos. Já a limpeza é rea-
lizada por uma profi ssional 
que frequentou um curso 

na unidade do bordel em Barcelona. A 
LumiDolls, que é uma empresa catalã, 
já possui mais de 160 pedidos para 
abrir novas casas em outras cidades 
italianas (ANSA).

Essa é a terceira unidade da empresa LumiDolls no mundo. 

EP
A

minutos a 100 euros (R$ 480) por uma 
hora. A ideia atraiu tantos clientes que 
a agenda do bordel está esgotada até 
novembro.

De acordo com a LumiDolls, entre os 
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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:

JOSÉ CALIXTO FILHO, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, nascido em 
Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezoito de maio de mil 
novecentos e sessenta e seis (18/05/1966), residente e domiciliado Rua Lincoln Junqueira, 
331, Jardim São Pedro, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de José Calixto Sobrinho e 
de Ana Antonia Calixto. JULIANA GOMES AGUIAR, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/047.
FLS.266V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de agosto de mil novecentos 
e setenta e quatro (17/08/1974), residente e domiciliada Rua Sílvio Barbini, 507, bloco 
C, apartamento 53, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Lazaro Batista Aguiar e de Lenir Gomes de Jesus. 

PEDRO FRANCISCO DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor autônomo, 
nascido em Paranatama, Estado de Pernambuco (CN:LV-A 021,FLS.194-PARANATA-
MA/PE), Paranatama, PE no dia oito de dezembro de mil novecentos e sessenta e um 
(08/12/1961), residente e domiciliado Rua Professor Leonardo Van Acker, 110, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Francisco de Araujo 
Sobrinho e de Luiza Gomes da Silva. ELIZABETH APARECIDA IAZZETTA KUMBIS, 
estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
vinte e nove de dezembro de mil novecentos e cinquenta e seis (29/12/1956), residente e 
domiciliada Rua Professor Leonardo Van Acker, 110, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Iazzetta e de Isabel Fiorentino Iazzetta. 

IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/121.FLS.247-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta de abril de mil novecentos e noventa e quatro (30/04/1994), residente 
e domiciliado Rua Feira de Santana, 41, B, Parque das Paineiras, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lho de Solange Aparecida de Araujo. NATALIA DANIELE CONSTANTINO 
DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Belenzinho, 
nesta Capital (CN:LV.A/106.FLS.232-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia quinze 
de outubro de mil novecentos e noventa e um (15/10/1991), residente e domiciliada 
Rua Domenico Belli, 62, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudia 
Constantino de Souza. 

DANILO SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia trinta de maio de mil no-
vecentos e noventa e dois (30/05/1992), residente e domiciliado Rua Remanso, 160, 
Parque Residencial Scaffi  d II, Itaquaquecetuba, neste Estado, Itaquaquecetuba, SP, 
fi lho de Angelino de Oliveira Almeida e de Edinete Maria Silva dos Santos. PATRICIA 
GONÇALVES LEAL, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de contas a pagar, nascida 
em Bocaiuva, Estado de Minas Gerais, Bocaiuva, MG no dia dezenove de janeiro de mil 
novecentos e noventa e um (19/01/1991), residente e domiciliada Rua José Dias Velho, 
145, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elizabete 
Gonçalves Leal. Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais de 
Itaquaquecetuba, neste Estado.

RAFAEL MARTINS LARA, estado civil solteiro, profi ssão militar, nascido em São Paulo - 
Capital (CN:LV.A/062.FLS.160-VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no dia nove de abril de mil 
novecentos e oitenta e oito (09/04/1988), residente e domiciliado Rua Araritaguaba, 123, 
Vila Maria Alta, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos de Oliveira Lara e de 
Adilia Maria Vaz Lara. SAMIRA DE SANT'ANNA LOPES, estado civil solteira, profi ssão 
diretora de escola, nascida em Araras, neste Estado (CN:LV.A/021.FLS.290 ARARAS/
SP), Araras, SP no dia vinte de outubro de mil novecentos e oitenta e oito (20/10/1988), 
residente e domiciliada Rua Benedito Coelho Neto, 226, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Vagner Lopes Roman e de Edna Correia de Sant'anna Lopes. 

DANILO MARINOTTO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV.A/385.FLS.069V 1º SUBDISTRITO 
DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São Bernardo do Campo, SP no dia vinte e oito 
de novembro de mil novecentos e noventa e um (28/11/1991), residente e domiciliado 
Rua Padre Manoel da Nóbrega, 27, Recanto Verde do Sol, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lho de Waldir Ferreira e de Maria Izolina Marinotto Ferreira. CAROLINE SOARES DE 
LIMA, estado civil solteira, profi ssão assistente jurídico, nascida em Subdistrito Cambuci, 
nesta Capital (CN:LV.A/091.FLS.066V-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia oito de agosto 
de mil novecentos e noventa e dois (08/08/1992), residente e domiciliada Rua Juçaral, 
965, B, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Flavio Soares 
de Lima e de Lidia Maria Soares de Lima. 

YOSHIO KATAFUCHI, estado civil solteiro, profi ssão pintor de veículos, nascido em 
Nagasaki - Japão, Nagasaki - Japão no dia onze de novembro de mil novecentos e 
quarenta e oito (11/11/1948), residente e domiciliado Rua Gentil Fabriano, 78, Vila Car-
mosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Yoshiichi Katafuchi e de Tsugino Katafuchi. 
RIALVA BERNADETE SANTANA MELO, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de 
enfermagem, nascida em Ipiau, Estado da Bahia, Ipiau, BA no dia onze de setembro de mil 
novecentos e cinquenta e seis (11/09/1956), residente e domiciliada Rua Gentil Fabriano, 
78, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedita Santana de Melo. 

MARCONDES MACEDO MARQUES, estado civil divorciado, profi ssão metroviário, 
nascido em Mombaça, Estado do Ceará, Mombaça, CE no dia onze de dezembro de mil 
novecentos e sessenta e três (11/12/1963), residente e domiciliado Rua Virgínia Augusta 
Miguel, 455, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agostinho Marques Tei-
xeira e de Maria Macedo Teixeira. HELENILDE CORREIA DOS SANTOS MARQUES, 
estado civil divorciada, profi ssão gestora de recursos humanos, nascida em Subdistrito 
Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos 
e sessenta e sete (25/09/1967), residente e domiciliada Rua Rosário Tudda, 251, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Rodrigues dos Santos e de Eliza Correia dos Santos. 

VALDECI MARCELINO DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, nascido 
em São Miguel, Estado do Rio Grande do Norte, São Miguel, RN no dia vinte e cinco 
de fevereiro de mil novecentos e sessenta e sete (25/02/1967), residente e domiciliado 
Avenida Caititu, 34, B, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Sebastião Marcelino de Souza e de Maria José Dantas. ANICE AUGUSTA 
ATILIA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Parnaguá, Estado do Piauí 
(CN:LV-A-08,FLS.58V-PARNAGUÁ/PI), Parnaguá, PI no dia dezenove de março de mil 
novecentos e oitenta e quatro (19/03/1984), residente e domiciliada Avenida Caititu, 34, 
B, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João 
Augusto Lustosa e de Carmelita Alves Clemente. 

BRUNO RAFAEL SANTOS DA MOTA, estado civil solteiro, profi ssão controlador de 
acesso, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/143.FLS.115-BE-
LENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia três de julho de mil novecentos e noventa e sete 
(03/07/1997), residente e domiciliado Rua Malmequer-do-campo, 828, casa 02, Gleba 
do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Nelson da Mota e de Marli 
dos Santos. MIRIAM FERNANDA BRUNO DOS SANTOS PEREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Traipu, Estado de Alagoas (CN:LV.A/021.FLS.418-
TRAIPU/AL), Traipu, AL no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e seis (25/02/1996), residente e domiciliada Rua Malmequer-do-campo, 1692, casa 03, 
Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Evanildo dos Santos Pereira 
e de Maria José Bruno. 

GLAUBER FONSECA SILVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão professor, nascido 
em Lagoa da Prata, Estado de Minas Gerais, Lagoa da Prata, MG no dia três de setembro 
de mil novecentos e oitenta e quatro (03/09/1984), residente e domiciliado Rua Maciel 
Monteiro, 719, Vila Santa Teresa, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Lourdes Fonseca 
Silveira. BIANCA PEREIRA MARTINS, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/090.FLS.231-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
dois de julho de mil novecentos e oitenta e seis (22/07/1986), residente e domiciliada 
Rua Botuporã, 174, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernando Pereira Martins e 
de Mira Aparecida Cambuy Martins. 

THIAGO DA SILVA FLAUSINO, estado civil solteiro, profi ssão empacotador, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/342.FLS.137V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de maio de mil novecentos e noventa e nove (04/05/1999), residente 
e domiciliado Rua Noite Verde, 58, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Carlos Flausino e de Maria Suely da Silva. CAREN DOS SANTOS 
SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Iuiu, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/029..FLS.186 IUIU/BA), Iuiu, BA no dia vinte e seis de abril de mil nove-
centos e noventa e um (26/04/1991), residente e domiciliada Rua Noite Verde, 58, casa 
01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roque Viturino de Souza e de 
Rozângela Bispo dos Santos. 

EDUARDO CARNEIRO PASCOA, estado civil divorciado, profi ssão supervisor de segurança, 
nascido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de 
novembro de mil novecentos e sessenta e cinco (14/11/1965), residente e domiciliado Rua 
Ken Sugaya, 513, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João dos Santos Pascoa e de Maria 
de Lurdes Carneiro Pascoa. DÉBORA GOMES PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de trem, nascida em Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV-A 014,FLS.
206V-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de setembro de mil 
novecentos e sessenta e oito (17/09/1968), residente e domiciliada Rua Ken Sugaya, 513, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Francisco Pereira e de Lindinalva Gomes Pereira. 

ROMILIO RAMÓN GUZMAN ALVAREZ, estado civil divorciado, profi ssão médico, 
nascido em Holguín - Cuba, Holguín - Cuba no dia vinte e sete de agosto de mil nove-
centos e oitenta e dois (27/08/1982), residente e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 
551, apartamento 11-B, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rafael Alberto 
Guzman Rodríguez e de Estela Carmen Alvarez Alvarez. PAULA HELENA PRIOSTE 
PERTENCE, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em Osasco, neste Estado 
(CN:LV.A/039.FLS.008-1º SUBDISTRITO DE OSASCO/SP), Osasco, SP no dia cinco de 
setembro de mil novecentos e setenta e nove (05/09/1979), residente e domiciliada Rua 
Agrimensor Sugaya, 551, apartamento 11-B, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Pedro de Paula Pertence Neto e de Maria Bela Alves Prioste. 

FÁBIO ROGÉRIO PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão bombeiro, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta de junho de mil novecentos e setenta 
e oito (30/06/1978), residente e domiciliado Rua Jaguaruna, 77, casa 05, Vila Santana, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Antonio Pereira e de Claudete Farragoni 
Pereira. ANA LÚCIA CAVALCANTE DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
enfermeira, nascida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no 
dia primeiro de março de mil novecentos e setenta e oito (01/03/1978), residente e do-
miciliada Rua Jaguaruna, 77, casa 05, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Ariosvaldo Cavalcante dos Santos e de Bernadete Maria dos Santos. 

ÉMERSON OLIVEIRA DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão operador de telemarketing, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/053.FLS.554-ITAIM PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e noventa e três (27/10/1993), 
residente e domiciliado Rua Flor de Júpiter, 20, casa A, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João Gonçalves de Sousa e de Josefa Ariadene de Oliveira. JOYCE 
GABRIELLE DE JESUS SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar contábil, nascida em 
Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/146.FLS.121-ERMELINO MATARAZZO/SP), São 
Paulo, SP no dia onze de julho de mil novecentos e noventa e seis (11/07/1996), residente 
e domiciliada Rua Trevo de Santa Maria, 1103, casa 02, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Gilson Souza Silva e de Marinalva Maria de Jesus. 

MARCOS AURELIO MENDONÇA, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nas-
cido em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de abril 
de mil novecentos e oitenta e três (25/04/1983), residente e domiciliado Rua Francisco 
Alarico Bérgamo, 1516, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marisa Valeria 
Mendonça. JOICE MARQUES CORDEIRO, estado civil divorciada, profi ssão ajudante 
geral, nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e 
nove de janeiro de mil novecentos e oitenta e três (29/01/1983), residente e domiciliada 
Rua Francisco Alarico Bérgamo, 1516, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Luiz Carlos Cordeiro e de Iracema Marques Cordeiro. 

LUCAS XAVIER DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista fi scal, nascido em 
Timbaúba, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/021.FLS.273 ALIANÇA/PE), Timbaúba, PE 
no dia primeiro de março de mil novecentos e oitenta e nove (01/03/1989), residente e 
domiciliado Rua Narciso Araújo, 300, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Neonilto Xa-
vier da Silva e de Antonia de Souza da Silva. DANIELI DE MATOS MENEZES, estado 
civil solteira, profi ssão professora de educação infantil, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/099.FLS.148V-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de 
dezembro de mil novecentos e noventa e um (16/12/1991), residente e domiciliada Rua 
Almadina, 262, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Adalberto Guimarães Menezes 
e de Lucilene Aparecida de Matos Menezes. 

TIAGO BATISTA RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão operador de loja, nasci-
do em São Paulo - Capital (CN:LV.A/028.FLS.137-VILA MATILDE/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (28/02/1983), 
residente e domiciliado Rua Gonçalves Coelho, 159, casa 03, Vila Santa Teresinha, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edgar Alves Ribeiro e de Teresa Cristina Batista 
Ribeiro. MARIA JOSENILDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão diarista, 
nascida em Águas Belas, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/087.FLS.161V ÁGUAS 
BELAS/PE), Águas Belas, PE no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e oitenta 
e um (22/05/1981), residente e domiciliada Rua Gonçalves Coelho, 159, casa 03, 
Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Julio dos Santos 
Segundo e de Maria Helena de Alencar. 

DANIEL DE LARA ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão analista de promotoria, 
nascido em São Vicente, neste Estado (CN:LV.A/096.FLS.219V SÃO VICENTE/SP), São 
Vicente, SP no dia doze de fevereiro de mil novecentos e setenta e oito (12/02/1978), 
residente e domiciliado Rua São Félix do Piauí, 360, bloco A, apartamento 81, Vila Car-
mosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juraci Ribeiro De Almeida e de Lina de 
Lara Costa Almeida. ANA CRISTINA ALVES PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/004.FLS.214 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de abril de mil novecentos e setenta e seis (04/04/1976), residente e 
domiciliada Rua Rio Imburana, 144, bloco C, apartamento 32, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Miguel Alves Pereira e de Lozinha Freitas Pereira. 

JOSE ILTON RUFINO FILHO, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido 
em Piancó, Estado da Paraíba, Piancó, PB no dia treze de janeiro de mil nove-
centos e oitenta e seis (13/01/1986), residente e domiciliado Rua Teodoro Xavier, 
130, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Ilton Rufino e de 
Marlene Virginio de Araujo Rufino. JÉSSICA MOITINHO DE AMORIM, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/060.
FLS.101 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia dez de julho de mil novecentos 
e oitenta e nove (10/07/1989), residente e domiciliada Rua Teodoro Xavier, 130, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Manoel de Amorim e de 
Laudenice Moitinho Caitité de Amorim. 

WILLIAM ANDRADE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão segurança, nascido em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/094.FLS.296V BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de março de mil novecentos e oitenta e nove (22/03/1989), 
residente e domiciliado Rua Acaiacá, 343, casa 05, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Simone Andrade Araujo. THAIS DOS SANTOS RODRIGUES NEGRÃO, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de lanchonete, nascida em neste Distrito (CN:L-
V.A/164.FLS.285 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de julho de mil novecentos 
e noventa e dois (13/07/1992), residente e domiciliada Rua Acaiacá, 343, casa 05, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Rodrigues Negrão e de Marli dos 
Santos Rodrigues Negrão. 

RICARDO TOMOTA YAMAGUCHI, estado civil solteiro, profi ssão tecnólogo em 
redes de computadores, nascido em Mogi das Cruzes, neste Estado (CN:LV-A-145,-
FLS.092-MOGI DAS CRUZES/SP), Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e um de junho 
de mil novecentos e setenta e dois (21/06/1972), residente e domiciliado Rua Domi-
nique Serres, 259, bloco B, apartamento 42, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fumiharu Yamaguchi e de Yasuko Yamaguchi. 
MÁRCIA REGINA DA SILVA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A 164,FLS.061-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e 
setenta e três (26/02/1973), residente e domiciliada Rua João Abreu Castelo Branco, 
279, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manuel da Silva Pereira 
e de Sandra Regina da Silva. 

LUÍS ANTONIO FERREIRA CAMPOS, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dois 
de abril de mil novecentos e oitenta e dois (02/04/1982), residente e domiciliado Rua 
Paulo Lopes Leão, 737, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Fer-
reira Campos e de Maria Enedina Campos. BIANCA RODRIGUES GONÇALVES, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/261.FLS.
189V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de outubro de mil novecentos 
e noventa e seis (17/10/1996), residente e domiciliada Rua Paulo Lopes Leão, 737, 
casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos Gonçalves e de Tereza 
Rodrigues da Silva. 

ROBSON FERNANDES DE MÉLLO, estado civil solteiro, profi ssão entregador, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/113.FLS.211-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, 
SP no dia seis de agosto de mil novecentos e noventa e três (06/08/1993), residente e 
domiciliado Rua José Dias Velho, 100, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Roberto Bezerra Méllo e de Cicera Fernandes do Carmo 
Méllo. VITÓRIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/236.FLS.167-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e noventa e cinco 
(16/11/1995), residente e domiciliada Rua Antônio da Vide, 15, A, casa 02, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Aparecido de Oliveira e 
de Valdirene Soares de Oliveira. 

EVANDRO PEREIRA BARBOSA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de caixa forte, 
nascido em Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, Jaboatão dos Guarara-
pes, PE no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e sessenta e dois (23/08/1962), 
residente e domiciliado Rua Seneca, 157, casa 13, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Hamilton Ferreira Barbosa e de Iracema Pereira Barbosa. CARMEN 
LIGIA SOARES CRUZ, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em São 
Luís, Estado do Maranhão (CN:LV.A/293.FLS.156-IPIRANGA/SP), São Luís, MA no dia 
vinte e quatro de março de mil novecentos e sessenta e cinco (24/03/1965), residente 
e domiciliada Rua Seneca, 157, casa 13, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Aluizio dos Santos Cruz e de Raimunda Soares. 

DAMIÃO SANTOS EDUARDO, estado civil solteiro, profi ssão funcionário público, nas-
cido em Junqueirópolis, neste Estado (CN:LV.A/020.FLS.140 JUNQUEIRÓPOLIS/SP), 
Junqueirópolis, SP no dia cinco de junho de mil novecentos e setenta e dois (05/06/1972), 
residente e domiciliado Rua Facheiro Preto, 375, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Joaquim Eduardo e de Eulalia Santos Eduardo. ELAINE MARIA DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta 
Capital (CN:LV.A/001.FLS.107V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia quatro de novembro 
de mil novecentos e setenta e cinco (04/11/1975), residente e domiciliada Rua Facheiro 
Preto, 375, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José da Silva Oliveira 
e de Maria Nazaré da Silva Oliveira. 

IVAN BACELAR DOS ANJOS, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido 
em Salvador, Estado da Bahia (CN:LV.A/049.FLS.118V-1º OFICIO DE CAMAÇARI/
BA), Salvador, BA no dia vinte e três de novembro de mil novecentos e oitenta e dois 
(23/11/1982), residente e domiciliado Rua Manuel Ribas, 639, casa 02, Vila Campanela, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Francisco dos Anjos e de Juliêta Bacelar dos 
Anjos. DAIANE MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
Suzano, neste Estado (CN:LV.A/095.FLS.138V-SUZANO/SP), Suzano, SP no dia vinte 
e seis de maio de mil novecentos e oitenta e nove (26/05/1989), residente e domiciliada 
Rua Manuel Ribas, 639, casa 02, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Luciana Maria da Silva. 

GUILHERME AUGUSTO ROCHA ZAGO, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
suporte, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/354.FLS.223-SANTO AMARO/SP), 
São Paulo, SP no dia sete de março de mil novecentos e oitenta e nove (07/03/1989), 
residente e domiciliado Rua Norberto Martins Ribeiro, 213, Vila do Castelo, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Pedro Zago Filho e de Rosa Rocha Zago. JULIANE CORREA DE 
SOUZA, estado civil solteira, profi ssão analista de atendimento digital, nascida em Mogi 
das Cruzes, neste Estado (CN:LV.A/191.FLS.062V-ITAQUERA/SP), Mogi das Cruzes, SP 
no dia três de março de mil novecentos e noventa (03/03/1990), residente e domiciliada 
Rua Doutor Jairo Franco, 13, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Divalter Gomes de Souza e de Neusa Correa de Oliveira. 

MARCOS COSTA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão supervisor de usinagem, 
nascido em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/26,FLS.251V-TATUAPÉ SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e oitenta e um (22/05/1981), residente e 
domiciliado Avenida Miguel Ignácio Curi, 143, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Decio Lopes Pereira e de Maria de Fatima Costa Pereira. JACQUELINE 
DA CONCEIÇÃO SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cozinha, nascida 
em Itabuna, Estado da Bahia (CN:LV.A/51,FLS.233-BUERAREMA-BA), Itabuna, BA no 
dia vinte e seis de março de mil novecentos e oitenta e oito (26/03/1988), residente 
e domiciliada Avenida Miguel Ignácio Curi, 143, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Gerenaldo Martins dos Santos e de Maria Cristina Baracho da 
Conceição Santos. 

GABRIEL MARQUES CATARINO, estado civil solteiro, profi ssão instalador de aces-
sórios automotivos, nascido em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/158,FLS.082-ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois 
(20/02/1992), residente e domiciliado Rua Victório Santim, 3086, bloco C, apartamento 
307, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eduardo Mateus Catarino e de 
Isabel Cristina Marques Catarino. ADNA SARA SOARES DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão assistente de logistica II, nascida em neste Distrito, (CN:LV.A/151,-
FLS.019 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de outubro de mil novecentos e 
noventa e um (08/10/1991), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 3086, bloco 
C, apartamento 307, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cezar Balbino da 
Silva e de Silvana Soares da Silva. 

DOUGLAS DO PRADO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de produ-
ção, nascido em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/152.FLS.327-VILA 
PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de outubro de mil novecentos e 
oitenta e oito (21/10/1988), residente e domiciliado Rua Savério Rocchi, 19, A, casa 
03, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio 
Marcelo Soares Santos e de Edina do Prado Santos. MICHELE DOS SANTOS SAM-
PAIO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Penha de França, 
nesta Capital (CN:LV.A/235.FLS.089V-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no 
dia quatorze de setembro de mil novecentos e noventa e um (14/09/1991), residente 
e domiciliada Rua Savério Rocchi, 19, A, casa 03, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jessé Vieira Sampaio e de Maria Helena Por-
ciuncula dos Santos Sampaio. 

JOÃO NETO SOARES DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão rebarbador, nascido 
em Condeúba, Estado da Bahia (CN:LV.A/037.FLS.047 CONDEÚBA/BA), Condeúba, 
BA no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e cinquenta e seis (22/02/1956), 
residente e domiciliado Avenida Inajá-Guaçu, 855, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Geraldo Soares de Sousa e de Ana Rosa Soares. NILZETE ROSA 
SOARES, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em Condeúba, Estado 
da Bahia (CN:LV.A/029.FLS.212 CONDEÚBA/BA), Condeúba, BA no dia quinze de de-
zembro de mil novecentos e cinquenta e sete (15/12/1957), residente e domiciliada Rua 
Ângelo Stefanini, 39, casa 01, Jardim das Oliveiras, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha 
de Joaquim Vieira Filho e de Olivia Rosa Soares. 

KEVINLLY FREITAS COELHO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão desenvolvedor 
frontend, nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV-A 196,FLS.282-VILA PRUDENTE/
SP), Santo André, SP no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e noventa e cinco 
(26/07/1995), residente e domiciliado Rua Airton Senna, 520, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Eurico de Souza Filho e de 
Verissima Maria Freitas Coelho. CARINA DE OLIVEIRA RAMOS, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de escritório, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-121,FLS.212 
TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dez de janeiro de mil novecentos e noventa e oito 
(10/01/1998), residente e domiciliada Rua Espelho Cristalino, 69, Conjunto Habitacional 
Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernando Virginio Ramos e de 
Jacqueline de Oliveira Ramos. 

ROBERTO KEITI CAIRES KOBAYASHI, estado civil solteiro, profi ssão administra-
dor, nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital, (CN:LV.A/057,FLS.203-VILA 
MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e oitenta e 
cinco (22/05/1985), residente e domiciliado Rua São Félix do Piauí, 895, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Yuji Kobayashi e de Maria Aparecida Caires Luz 
Kobayashi. JULIANA FARIAS MENDES, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em Itapevi, neste Estado, (CN:LV.A/039,FLS.522-ITAPEVI/SP), Itapevi, SP no dia 
treze de outubro de mil novecentos e oitenta e oito (13/10/1988), residente e domiciliada 
Rua São Félix do Piauí, 895, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Roberto Vaz Mendes e de Maria Edineuza Farias Mendes. 

DIOGENES PINTO DA SILVA NETO, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em Batalha, Estado do Piauí (CN:LV.A/036.FLS.130 BATALHA/PI), Batalha, PI no dia 
quatro de junho de mil novecentos e setenta e dois (04/06/1972), residente e domicilia-
do Rua Senador Georgino Avelino, 981, casa 04, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Francisco das Chagas Pinto da Silva e de Maria do Socorro de Sousa. EMILIA MARIA 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em Batalha, Estado do 
Piauí (CN:LV.A/036.FLS.154-BATALHA/PI), Batalha, PI no dia vinte e oito de maio de mil 
novecentos e oitenta e um (28/05/1981), residente e domiciliada Rua Senador Georgino 
Avelino, 981, casa 04, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Ferreira da Silva e 
de Maria do Rosario de Fatima Silva. 

DANIEL DE MELO MACHADO, estado civil viúvo, profi ssão funcionário público, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte de agosto de mil novecentos e ses-
senta (20/08/1960), residente e domiciliado Rua Confi ssão, 605, Gleba do Pêssego, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nair de Melo Machado. TAÍS APARECIDA FERREIRA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/39,FLS.
218V-PERDIZES-SP), São Paulo, SP no dia sete de abril de mil novecentos e noventa e 
um (07/04/1991), residente e domiciliada Rua Confi ssão, 605, Gleba do Pêssego, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Angela Maria dos Santos Ferreira. 

DOUGLAS DA SILVA SALVADOR, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, nascido 
em neste Distrito, São Paulo, SP no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e seis (17/12/1986), residente e domiciliado Rua Romeu Vitoretti, 110, casa 02, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo 
Luiz Salvador e de Severina Liberato da Silva Salvador. JULIANA APARECIDA DE 
LIMA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Miguel Paulista, nesta 
Capital (CN:LV-A-229,FLS.094-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e um de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (21/08/1987), residente e domiciliada 
Rua Jerônimo Dias Ribeiro, 40, Jardim São Paulo, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha 
de Elma Aparecida de Lima. 

MAKENGO KINDIDI ANTONIO, estado civil solteiro, profi ssão técnico instalador de 
redes, nascido em Luanda - Angola, Luanda - Angola no dia vinte e cinco de maio de 
mil novecentos e oitenta e três (25/05/1983), residente e domiciliado Rua Tombu, 50, 
casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Massuama Antonio e de 
Lelo Maria Teresa. ROSE BONANE ELIKYA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em Ebonda - Kinshasa - Congo, Ebonda - Kinshasa - Congo no 
dia quatorze de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (14/10/1995), residente e 
domiciliada Rua Tombu, 50, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Bonane Yandili e de Titi Mandengo. 

LUCAS COSTA NETO, estado civil solteiro, profi ssão impressor fl exográfi co, nascido 
em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/92,fl s.235-TATUAPÉ-SP), São Paulo, 
SP no dia trinta de março de mil novecentos e noventa e quatro (30/03/1994), residente 
e domiciliado Rua Serrana, 888, casa 04, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Sebastião Roberto Neto e de Tania Cristina Costa Neto. DANIELA CRISTINA 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Bebedouro, 
neste Estado (CN:LV.A/101,FLS.183V BEBEDOURO-SP), Bebedouro, SP no dia dezoito 
de dezembro de mil novecentos e noventa e seis (18/12/1996), residente e domiciliada 
Rua Campinas do Sul, 159, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Darcizo 
Eugenio da Silva e de Alessandra Thais Pereira de Vasconcelos. 

CLAUDINEI JOSÉ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão atendente, nascido em 
Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/321.FLS.023V-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/
SP), Guarulhos, SP no dia vinte e três de março de mil novecentos e oitenta e cinco 
(23/03/1985), residente e domiciliado Rua Shinzaburo Mizutani, 1052, Jardim Marabá, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Lourenço dos Santos e de Maria Mirene 
dos Santos Conceição. TAMIRES DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida em Osasco, neste Estado (CN:LV.A/110.FLS.120V 2º 
SUBDISTRITO DE OSASCO/SP), Osasco, SP no dia vinte e nove de novembro de mil 
novecentos e noventa e três (29/11/1993), residente e domiciliada Rua José Nabor, 05, 
B, Padroeira, Osasco, neste Estado, Osasco, SP, fi lha de Francisco Edimar Pereira e 
de Claudineia dos Santos. 

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS PAIXÃO, estado civil solteiro, profi ssão assis-
tente administrativo, nascido em Serra Grande, Município de Valença, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/033.FLS.126-SERRA GRANDE, MUNICÍPIO DE VALENÇA/BA), Valença, BA 
no dia vinte e um de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (21/11/1988), residente 
e domiciliado Travessa Leopoldo Brigido, 11, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Martinho de Jesus Paixão e de Isete Brito dos Santos. LUANA ELEN FER-
REIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Vila 
Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/077.FLS.057-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no 
dia dois de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (02/08/1986), residente e domiciliada 
Travessa Leopoldo Brigido, 11, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jerson Ferreira dos Santos e de Marli Aparecida Pacanaro dos Santos. 

FELIPE ANDERSON CERRETTI, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em 
Guarulhos, neste Estado (CN:LV-A-076,FLS.055-ERMELINO MATARAZZO/SP), Guaru-
lhos, SP no dia vinte e nove de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (29/02/1988), 
residente e domiciliado Rua Monsueto Campos de Meneses, 21, quadra G, Conjunto 
Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Cerretti Filho 
e de Delfi na Maria Cerretti. VIVIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida em Paripiranga, Estado da Bahia (CN:LV-A 003,FLS.
225-PINHÃO/SE), Paripiranga, BA no dia quinze de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e sete (15/01/1987), residente e domiciliada Rua Monsueto Campos de Meneses, 21, 
quadra G, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Júlio Pereira dos Santos e de Raimunda Maria da Conceição. 

LEANDRO CANDIDO LOPES, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/052.FLS.272-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e um (13/02/1981), residente e domiciliado Rua 
Senador Amaral Furlan, 431, bloco 04, apartamento 21, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jaime Galdino Lopes e de Maria Candida Lopes. ÉLIDA 
TUCILLO HOLANDA DO VALE, estado civil solteira, profi ssão cobradora/negociadora, 
nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/040.FLS.109-VILA MATILDE/
SP), São Paulo, SP no dia dez de outubro de mil novecentos e oitenta e seis (10/10/1986), 
residente e domiciliada Rua Senador Amaral Furlan, 431, bloco 04, apartamento 21, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Holanda do 
Vale e de Elizabete Maria Tucillo. 

FRANCISCO VENÂNCIO DE MELO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em Mombaça, Estado do Ceará, Mombaça, CE no dia vinte e dois de novembro de mil 
novecentos e cinquenta e quatro (22/11/1954), residente e domiciliado Rua Doutor Mário 
Moura, 20, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Venâncio de Melo 
e de Maria Delícia Carreiro de Melo. JOSÉFA BATISTA SILVINO, estado civil divorcia-
da, profi ssão cozinheira, nascida em Itaporanga, Estado da Paraíba, Itaporanga, PB no 
dia nove de novembro de mil novecentos e cinquenta e cinco (09/11/1955), residente e 
domiciliada Rua Doutor Mário Moura, 20, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco Batista Silvino e de Eufrausina Eugênio da Silva. 

ADILSON ANTONIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão cabeleireiro, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/044.FLS.120V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de 
dezembro de mil novecentos e setenta e nove (08/12/1979), residente e domiciliado Rua 
Gonçalo Temudo, 136, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pedro 
da Silva e de Maria do Carmo da Conceição Silva. TATIANE MELO DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Osasco, neste Estado (CN:LV.A/203.
FLS.513-1º SUBDISTRITO DE OSASCO/SP), Osasco, SP no dia vinte e seis de outubro 
de mil novecentos e oitenta e sete (26/10/1987), residente e domiciliada Rua Gonçalo 
Temudo, 136, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Aparecido da 
Silva e de Maria Raquel de Melo. 

PHELIPE MARCEL DE OLIVEIRA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/095.FLS.124-GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e três de abril de mil novecentos e noventa e três (23/04/1993), 
residente e domiciliado Avenida Coronel Alves e Rocha Filho, 592, casa 02, Parque Gua-
rani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Aldemir Ferreira Lima e de Joseilda Vital 
de Oliveira Lima. KAROLYNE MENDES DOS SANTOS NUNES, estado civil solteira, 
profi ssão fi sioterapeuta, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/332.
FLS.253-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte  e  um de dezembro 
de mil novecentos e noventa e dois (21/12/1992), residente e domiciliada Rua Manuel 
Rodrigues Santiago, 99, casa 23, Jardim Laura, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de 
Carlos Alberto Nunes e de Dijane Mendes 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 
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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: ALEX VILELA ALMEIDA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/06/1966), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Jose Alexandre de Almeida e de Benedita Vilela Almeida. A pretendente: 
ROSÂNGELA DE MELLO GONDARIZ, estado civil solteira, profi ssão aux.enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (13/07/1967), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Tomaz Gondariz e de Lourdes de Mello Gondariz.

O pretendente: BENIGNO BATISTA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão coordenador 
de T.I, nascido em Itajuba, MG, no dia (23/07/1981), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Benigno Batista e de Maria Celina de Andrade Batista. A pretendente: 
ANDRÉIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA, estado civil solteira, profi ssão cood.
pedagogica, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/06/1987), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Adailton da Silva Lima e de Maria Zelia de Oliveira.

O pretendente: PAULO CESAR DA SILVA GOMES, estado civil divorciado, profi ssão 
coordenador de voo, nascido em São João do Meriti, RJ, no dia (03/03/1967), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo Gomes e de Aide da Silva Gomes. A 
pretendente: ANA MARIA MARINHO, estado civil divorciada, profi ssão médica, nascida 
em 8a.Circunscrição do Rio de Janeiro, RJ, no dia (07/02/1957), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Gerardo Esteves Marinho e de Cely Gomes Marinho.

O pretendente: ELBER LUIS PEREIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão aux. de 
farmácia, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/02/1995), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Luiz de Lima e de Lusinete Pereira de Lima. A pretendente: 
KAREN FERREIRA DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (20/06/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Valdemir Ferreira de Carvalho e de Elisabete Souza de Carvalho.

O pretendente: ANDRÉ RICARDO GUIMARÃES, estado civil solteiro, profi ssão 
corretor, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/03/1983), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Benilzo Guimarães e de Ivone Guimarães. A pretendente: 
DAMIANA MOREIRA DAMASCENO, estado civil solteira, profi ssão corretora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (30/03/1989), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Aristeu Marinho Damasceno e de Margarida Maria Moreira Damasceno.

O pretendente: SIDNEY SILVA FEGUEREDO, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
tecnico, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/07/1998), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Gilvan Vieira Fegueredo e de Maria Aparecida Barbosa Silva. A 
pretendente: RAFAELA SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão tosadora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (02/05/1997), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Vanderley Pereira da Silva e de Ivanize Mauricio dos Santos.

O pretendente: FABIO ANTONIO VIEIRA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/12/1992), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Fabio Antonio Vieira e de Adriana de Oliveira Vieira. A 
pretendente: STEFFANY CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão aux.escritorio, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (29/12/1994), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Eduardo Bosco Carvalho e de Elisabete Pacheco da Silva.

O pretendente: GILSON FERREIRA MACIEL, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (18/08/1976), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Custodio Ferreira Maciel e de Jovelina Ferreira Maciel. A pretendente: 
SILVIA ALVES COSTA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Paulo 
Afonso, BA, no dia (21/08/1980), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Sebastião Alves da Costa e de Valdeci Cordulina dos Anjos.

O pretendente: HELLEY BRUNNO RODRIGUES SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
mecânico, nascido em Jaguaribe, CE, no dia (02/03/1987), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de José Heleno de Lima Silva e de Francisca Valzenir Rodrigues 
Silva. A pretendente: FRANCISCA NARA RODRIGUES DE FREITA, estado civil 
solteira, profi ssão aux. de loja, nascida em Jaguaribe, CE, no dia (12/12/1990), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Osani Peixoto de Freita e 
de Raimunda Rodrigues Bandeira.

O pretendente: VICTOR HENRIQUE SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
copeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/09/1997), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Etanilson da Silva Santos e de Simone Santos Souza. A pretendente: 
CAROLINE SILVA DOS SANTOS ANUNCIAÇÃO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (21/03/2000), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Mario Anunciação e de Leila Silva dos Santos Anunciação.

O pretendente: ALCIDES RAMOS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Pesqueira, PE, no (02/01/1968), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Nelson Ramos da Silva e de Auta Duarte da Silva Ramos. A 
pretendente: ELENICE DA SILVA COUTINHO, estado civil divorciada, profi ssão aux. de 
enfermagem, nascida em Xique Xique, BA, no dia (28/07/1966), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Elizio Rodrigues Coutinho e de Irene da Silva Coutinho.

O pretendente: DIEGO THIAGO GUIMARÃES, estado civil divorciado, profi ssão analista 
de telecon, nascido em Rio de Janeiro, RJ, no dia (29/05/1991), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Evandro da Purifi cação Guimarães e de Marcia Elena 
Guimarães. A pretendente: TALITA DE OLIVEIRA BEZERRA AZEVEDO, estado civil 
solteira, profi ssão aux. de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/07/1989), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José de Oliveira Azevedo e de Vilma 
de Oliveira Bezerra Azevedo.

O pretendente: MARAIZA EDNAMAR DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante de monitoramento, nascido em Santo André, SP, no dia (23/08/1984), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Augusto de Oliveira e de Leda Maria Vilaça 
de Olvieira. A pretendente: THAIZE ANDRADE DOS SANTOS, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em Ibicarai, BA, no dia (14/02/1986), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Nivaldo Bispo dos Santos e de Cleonildes Luiza de Andrade.

O pretendente: MARCOS GABRIEL CAMPELO GONÇALVES, estado civil solteiro, 
profi ssão offi  ce boy, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/01/1999), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio Gonçalves e de Daniela Olinda 
Campelo. A pretendente: NATACHA DA SILVA BARBOSA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/10/1998), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Claudio Luiz Barbosa e de Rosangela da Silva Alberto.

O pretendente: RONAN DE CARVALHO MELO, estado civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (03/05/1985), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Silvio Vieira de Melo e de Dora Alice de Carvalho Melo. A pretendente: 
ANDRÉA LOPES DE JESUS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (25/12/1980), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Paulo Sergio de Jesus da Silva e de Neusa de Andrade Lopes da Silva.

O pretendente: ALEXANDER DAVID OLIVA AGUILERA, estado civil solteiro, profi ssão 
professor de musica, nascido em Guatemala, no dia (07/12/1986), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Victor Manuel Oliva Reyes e de Dora Judith Aguilera Guerra. 
A pretendente: KAROLINE CAMPANELLI, estado civil solteira, profi ssão professora 
de musica, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/10/1994), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Luiz Campanelli e de Jorgina Rosa da Silva Campanelli.

O pretendente: PEDRO ARÃ SILVA DOS PASSOS, estado civil solteiro, profi ssão 
marceneiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/01/1993), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Ivani Silva Bueno dos Passos e de Gildo Francisco dos Passos. 
A pretendente: JESSICA FERREIRA DO CARMO, estado civil solteira, profi ssão op. de 
telemarketing, nascida em Guarulhos, SP, no dia (28/09/1989), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Donizete Antônio do Carmo e de Joana Ferreira da Silva.

O pretendente: WESLEY BATISTA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/07/1988), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Edson Jorge Batista de Souza e de Maria Rosa Batista de Souza. 
A pretendente: CASSIA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (16/08/1998), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Ginaldo Queiroz da Silva e de Abadia Ferreira do Rosario.

O pretendente: ABDULMALEK AFEF AHMED MOHAMMED AL OBADI, estado civil 
solteiro, profi ssão cozinheiro, nascido em Iemenita, no dia (01/01/1989), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Afef Ahmed Mohammed Al Obadi e de Sena 
Alshbibi. A pretendente: VANDERLÉIA SANTOS SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
lactarista hospitalar, nascida em Itajuipe, BA, no dia (25/05/1976), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Gildazio Souza e de Tereza dos Santos Souza.

O pretendente: ALDAIR GOMES DE ARAUJO, estado civil viúvo, profi ssão motorista, 
nascido em Caturama- Munic. de Botuporã, BA, no dia (03/10/1956), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Aristides Gomes de Araujo e de Anita Rosa de 
Araujo. A pretendente: MARCIA RODRIGUES, estado civil divorciada, profi ssão BABÁ, 
nascida em Carlos Chagas, MG, no dia (31/12/1972), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Maria de Lourdes Rodrigues.

O pretendente: RAIMUNDO NONATO NUNES DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão promotor vendas, nascido em Guarulhos, SP, no dia (25/08/1989), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Nonato Nunes da Silva e de Maria 
Angela Silva de Lima. A pretendente: JULIANA HONORATO DE SOUSA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/04/1990), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Maria da Conceição Honorato de Sousa.

O pretendente: MARCELO REZENDE GONÇALVES JÚNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/01/1998), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Rezende Gonçalves e de Amanda de 
Sousa Vidal. A pretendente: IZABELLY DA SILVA CARVALHO, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/08/2000), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Alexandre dos Santos Carvalho e de Adriana Neves da Silva.

O pretendente: OBIOHA LAWRENCE OKOLI, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em Aba- Nigeria, no dia (08/01/1977), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Alphonsus Nwafor Okoli e de Juliana Ego Okoli. A pretendente: 
SHARLIENE ALMEIDA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (15/04/1997), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Wagner Ramos de Oliveira e de Maria Ferreira de Almeida.

O pretendente: RAMON LENIN PEREIRA CAPARRON, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de estoque, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/05/1987), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ronaldo Dias Caparron e de Maria Aparecida 
Pereira da Cruz. A pretendente: CLÉA CRISTIANA NASCIMENTO, estado civil solteira, 
profi ssão cozinheira, nascida em Igaratá, SP, no dia (10/08/1983), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de José Santos Nascimento e de Clotilde Maria de Jesus.

O pretendente: EDUARDO RUIZ DE PINA, estado civil solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/09/1988), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Aldo de Pina e de Marlene Aparecida de Pina. A pretendente: FERNANDA 
DE OLIVEIRA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida em 
Guarulhos, SP, no dia (19/07/1984), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Alipio Ferreira Junior e de Elzi de Oliveira Ferreira.

O pretendente: CLAYTON SANTOS PEREIRA DE BARROS, estado civil solteiro, 
profi ssão porteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/12/1982), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Pereira de Barros e de Helena Dos Santos 
Pereira de Barros. A pretendente: IVANETE DA CONCEIÇÃO FERREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Águas Belas, PE, no dia (02/03/1975), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Olivio Ferreira de Araujo e de Aurora 
Maria da Conceição.

O pretendente: PAULO CEZAR DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão limpador de 
vidros, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/10/1992), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Severino Lindon da Silva e de Raimunda Alice da Silva. A pretendente: 
ROSELI DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Palmeiras, BA, no dia 
(10/11/1981), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Noeme Lopes da Silva.

O pretendente: CLAUDIO FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/08/1980), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Lenilde Francisca Nascimento de Freitas. A pretendente: 
KATERYNA KARASIEVYCH, estado civil solteira, profi ssão prendas domésticas, 
nascida em Ucrania, no dia (01/08/1990), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Mykhail Fabiyanovich Karasievych e de Elena Nykolaevna Karasievych.

O pretendente: ISAIAS CAVALCANTE RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de padeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/01/1990), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Leonidas Jose Ribeiro e de Maria Solidade Ferreira Cavalcante 
Ribeiro. A pretendente: PALOMA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão doméstica, 
nascida em Mongaguá, SP, no dia (06/10/1998), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Claudemir Mariano de Oliveira e de Ana Claudia Souza dos Santos.

O pretendente: JOSÉ NUNES PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão mecanico, 
nascido em Quipapa, PE, no dia (06/10/1971), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Adail Nunes Pereira e de Maria das Merces Pereira. A pretendente: 
EDNAIRAM ALVES DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Carnaíba, PE, no dia (12/06/1980), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de José Amador Alves e de Maria do Carmo do Nascimento.

O pretendente: WILIAN FARIAS CAIRES CLEMENTE, estado civil solteiro, profi ssão 
treinin em TI, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/02/1995), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Cleber Caires Clemente e de Aurita Maria Farias Clemente. A 
pretendente: JHULLY ONÇA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (17/04/1995), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Washington Luiz Faria dos Santos e de Elaine de Almeida Onça Faria dos Santos.

O pretendente: CICERO DO NASCIMENTO LIMA, estado civil solteiro, profi ssão polidor, 
nascido em Serra Talhada, PE, no dia (19/04/1980), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Raimundo Mariano de Lima e de Rosa Maria do Nascimento Lima. 
A pretendente: MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA, estado civil viúva, profi ssão 
doméstica, nascida em Serra Talhada, PE, no dia (02/04/1986), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Luiz Joaquim de Souza e de Severina Celestina da Silva.

O pretendente: IGOR DOS SANTOS BARRETO, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
eletronico, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/10/1995), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Jorge Luiz Cardozo Barreto e de Jocineide dos Santos Barreto. 
A pretendente: JESSICA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão aux.
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/03/1991), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Pedro Alberto da Silva e de Arlete Pereira da Silva.

O pretendente: JOSÉ JUNIOR DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Recife, PE, no dia (20/03/1976), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Severina Libório da Silva. A pretendente: ISABEL TOLEDO DE ALMEIDA, 
estado civil solteira, profi ssão op. de máquina, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(07/10/1968), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Onofre Teodoro de 
Almeida e de Benedita Toledo de Almeida.

O pretendente: BALBINO RIBEIRO DA CONCEIÇÃO, estado civil divorciado, profi ssão 
autonomo, nascido em Muritiba, BA, no dia (31/03/1969), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Arquelina Ribeiro da Conceição. A pretendente: CINTIA 
CARMEN BARBOSA DE SOUZA, estado civil viúva, profi ssão aux.limpeza, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (25/02/1981), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Josias Barbosa e de Cleide Aparecida de Oliveira Barbosa.

O pretendente: JACKSON VIEIRA MENDES, estado civil solteiro, profi ssão gerente 
comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/06/1989), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Israel Carvalho Mendes e de Maria das Graças Vieira Mendes. 
A pretendente: DANIELLE PAULINO LINO, estado civil solteira, profi ssão costureira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (29/05/1985), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Wilson Lino e de Aparecida Paulino.

O pretendente: TIAGO DA SILVA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
manufatura, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/03/1988), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Euclides de Souza Lima e de Ana Maria Gomes da Silva Lima. A 
pretendente: NATHALIA MARTINS ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão assistente 
de RH, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/10/1990), residente e domiciliada em 
Guarulhos, SP, fi lha de Jose Martins da Silva Filho e de Marisete Soares de Araujo Silva.

O pretendente: JOSÉ FRANCISCO DOS REIS, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Rio Real, BA, no dia (28/02/1947), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de João Francisco dos Reis e de Alice Campos dos Reis. A 
pretendente: MIRIAM BRAZ DA HORA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Ribeirão da Serrinha-Itapé, BA, no dia (01/10/1967), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Vitorio Silva da Hora e de Marinalva Braz da Hora.

O pretendente: DIOGO NUNES DE OLIVEIRA, 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 Aloisio Gonzaga de Oliveira e de Vicentina Aparecida Nunes de Oliveira. 
A pretendente: ELAINE CRISTINA DA SILVA GUIRRA, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/12/1988), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de João Olimpio da Guirra e de Suzana Matilde da Silva.

O pretendente: DIEGO BECK TEIXEIRA, estado civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/03/1988), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Jorge Teixeira e de Dalva Beck Teixeira. A pretendente: DOROTHÉA FARIAS 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão funcionária pública, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (22/05/1986), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Santos 
Silva e de Carmelia Farias Silva.

O pretendente: FÁBIO BARBOSA DA CONCEIÇÃO SANTANA, estado civil solteiro, 
profi ssão vigilante, nascido em Senhor do Bonfi m, BA, no dia (01/08/1972), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Zacarias de Santana e de Raulina Barbosa 
da Conceição Santana. A pretendente: MARIA APARECIDA DE MEIRELES SILVA, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Varzea, RN, no dia (04/11/1967), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Pedro Paulino da Silva e de Josefa 
Maria de Meireles Silva.

O pretendente: JOSÉ HAMILTON CORRêA DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão vigilante, nascido em Itabaiana, SE, no dia (19/08/1966), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Correa dos Santos e de Maria Judite de 
Jesus. A pretendente: LIZENÍ PEREIRA GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Guanambi, BA, no dia (23/01/1966), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Geraldo Pereira Gonçalves e de Maria Pereira Gonçalves.

O pretendente: KAIQUE DUTRA DA CUNHA, estado civil solteiro, profi ssão controlador 
de acesso, nascido em Santo André, SP, no dia (21/06/1997), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Laercio Silva da Cunha e de Regina Cristina Dutra da 
Cunha. A pretendente: NATHALIA CAVALCANTE ARAÚJO, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar comercial, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/11/1995), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Nogueira de Araújo e de Antonia 
Nunes Cavalcante de Araújo.

O pretendente: MARCOS ROBERTO SATURNINO ROCHA, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/03/1969), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Roberto Saturnino Rocha e de Vera Lucia França 
Rocha. A pretendente: CRISTIANA ROCHA XAVIER, estado civil solteira, profi ssão 
promotora de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/02/1979), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ernesto da Silva Xavier e de Maria Madalena 
Rocha Xavier.

O pretendente: FELIPE MALDONADO ROMANO, estado civil solteiro, profi ssão aux. e 
embarque, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/07/1992), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Paulo Jose Romano e de Sandra Lemos Maldonado Romano. 
A pretendente: JESSICA PAIVA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente 
ecommerce, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/05/1998), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de João Filho Gomes da Silva e de Selma Paiva De Carvalho 
da Silva.

O pretendente: GUILHERME PEREIRA LIRA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/07/1999), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Luis Fabio Ferreira de Lira e de Juliana Pereira Lima. A pretendente: YASMIN 
APARECIDA ROQUE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (07/05/1999), residente e domiciliada em Mogi das Cruzes, SP, 
fi lha de Paulo Roque da Silva e de Gizelia da Silva.

O pretendente: LUCAS BARRETO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/02/1995), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Paulo Sergio da Silva e de Thereza da Conceição 
Barreto Silva. A pretendente: ANDREZA OLIVEIRA MARQUES, estado civil solteira, 
profi ssão assistente de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/03/1992), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Dalvadiz Oliveira Marques e de 
Ana Marques de Oliveira.

O pretendente: SERGIO ROBERTO PRADO, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Rio Claro, SP, no dia (14/03/1953), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Laudelino Prado e de Santa Alves Prado. A pretendente: 
SANDRA APARECIDA GOUVEIA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (01/03/1969), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
David Gomes Gouveia e de Anna Tonti Gouveia.

O pretendente: STEPHENSON ARARUNA CABRAL, estado civil solteiro, profi ssão 
supervisor vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/09/1988), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Firmino Araruna Cabral e de Maria de Fatima 
Cabral. A pretendente: JANAINA DA SILVA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão 
supervisora de qualidade, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (25/03/1985), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Carlos Rodrigues e de 
Maria Cristina Alves da Silva Rodrigues.

O pretendente: DENIS TREMANTI, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Guarulhos, SP, no dia (05/11/1985), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de 
Sidney Brasil Tremanti e de Gilda de Souza Moraes. A pretendente: BRUNA REGINA 
BRÁZ DA COSTA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (20/07/1990), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Kátia Regina 
Bráz da Costa.

O pretendente: AVELAR LEITÃO FILHO, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/06/1972), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Avelar Leitão e de Marli Candido Lourenço. A pretendente: CASSIA RUBIA 
LOURENÇO, estado civil solteira, profi ssão encarregada de limpeza, nascida em Ouro 
Fino, MG, no dia (03/05/1975), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Idair 
Cândido Lourenço e de Estephania da Silva.

O pretendente: JONATHAN GABRIEL FERREIRA COSTA, estado civil solteiro, 
profi ssão aux. administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/03/1995), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Adriani Gonçalves Costa e de Simone Ferreira 
Costa. A pretendente: SUELLEN ADRIANE NAVARRO SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/05/1998), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sandro Rogerio Araujo da Silva e de Adriana 
Aparecida Navarro da Silva.

O pretendente: JEFFERSON JOHN DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Caruaru, PE, no dia (21/12/1988), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Marta Maria da Silva. A pretendente: AGATHA ALEXANDRA 
CAVALCANTE ZANOTTI, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em 
Barretos, SP, no dia (10/12/1995), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Jaqueline Zanotti.

O pretendente: JOÃO BATISTA DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
aux.enfermagem, nascido em Carmo da Cachoeira, MG, no dia (15/09/1957), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Ferreira de Souza e 
de Valdevina Rita de Souza. A pretendente: ELOISA ALVES SAMPAIO, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Arneiroz, CE, no dia (28/04/1982), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Alves da Silva e de Ivaniede 
Sampaio Baia da Silva.

O pretendente: LUAN CARLOS PEDROSA, estado civil solteiro, profi ssão op. de 
empilhadeira, nascido em Arapiraca, AL, no dia (08/10/1990), residente e domiciliado 
em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Janeide Maria Pedrosa. A pretendente: CIBELE 
DA SILVA GUIMARÃES, estado civil solteira, profi ssão técnica de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (08/03/1990), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Ademir Ribeiro Guimarães e de Lilian Aparecida Ferreira da Silva 
Guimarães.

O pretendente: DAVISON NEVES FELIX DE SA, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/09/1991), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Felix de Sa e de Marlene das Neves Norte. A pretendente: 
NATASHA TEIXEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (04/04/1998), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Rogerio Lima dos Santos e de Vanessa Teixeira.

O pretendente: LUCAS DA CRUZ FEITAL, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/12/1992), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Luiz Carlos Feital e de Sonia Aparecida da Cruz Feital. A pretendente: 
VITORIA MISAEL COSTA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (01/11/1998), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Adao Passarinho Costa e de Monica Augusto Misael Costa.

O pretendente: ANTONIO MARCOS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
cabeleireiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/08/1987), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Maria Ines Pereira. A pretendente: RUTH BARBOSA DO 
NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Mombaça, CE, no 
dia (22/09/1998), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Arimateia 
do Nascimento e de Antonia Barbosa Lô.

O pretendente: WELLINGTON VINICIUS DOS SANTOS PEREIRA, estado civil 
solteiro, profi ssão aux. geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/09/1996), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luis Cesar Pereira e de Adriana dos Santos 
Pereira. A pretendente: KIMBERLY ARTILHA PAIXÃO, estado civil solteira, profi ssão 
op. de telemarketing junior, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/08/1996), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Eduardo José da Paixão e de Elaine Fatima 
Artilha da Paixão.

O pretendente: PAULO MIRANDA ALVES DA SILVA, profi ssão: gerente operacional, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 06/02/1981, 
residente e domiciliado na Vila Regente Feijó, SP, fi lho de Paulo Alves da Silva e de 
Maria Miranda Alves da Silva. A pretendente: RAFAELA CORDEIRO D’OLIVEIRA, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP , 
data-nascimento: 07/10/1988, residente e domiciliada no Conjunto Habitacional Santa 
Etelvina II,SP, fi lha de José Domingos D’oliveira e de Maria do Carmo Cordeiro .

O pretendente: ANDERSON FUZETTO TUCAN, profi ssão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 03/06/1988, 
residente e domiciliado na Vila Bela, SP, fi lho de André Ricardo Tucan e de Angela 
Maria Fuzetto Tucan. A pretendente: VANESSA DA SILVA FREITAS, profi ssão: 
farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 
18/07/1988, residente e domiciliada na Vila Bela, SP, fi lha de Alcides Paulo de Freitas e 
de Maria Filomena da Silva Freitas .

O pretendente: DOUGLAS SANTOS REIS, profi ssão: engenheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Malhada de Pedras, BA, data-nascimento: 03/11/1988, residente e 
domiciliado na Vila Bela, SP, fi lho de Joaquim Antonio dos Reis e de Valdivia Alves dos Santos. 
A pretendente: VERONICA PINHEIRO SILVA, profi ssão: analista de relacionamento, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Poá, SP, data-nascimento: 11/06/1992, residente e domiciliada 
na Vila Bela, SP, fi lha de Edilson da Silva e de Maria Eva Aparecida Pinheiro Silva .

O pretendente: MARCELO DE CARVALHO OLIVEIRA, profi ssão: cozinheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital,  Aclimação, SP, data-nascimento: 07/06/1993, 
residente e domiciliado na Quinta da Paineira, SP, fi lho de José Augusto de Oliveira e 
de Marcia Maria de Carvalho Oliveira. A  pretendente: ANA CAROLINA RODRIGUES 
FALCÃO SANTOS, profi ssão: analista fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Jacareí, SP, data-nascimento: 15/05/1994, residente e domiciliada na Quinta da Paineira, 
SP, fi lha de Sérgio José Falcão dos Santos e de Valdenicia Rodrigues da Silva .

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DIEGO MANTUANO DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
10/06/1987, residente e domiciliado no Jardim Ibitirama, SP, fi lho de Antonio Carlos 
da Silva e de Silvana Mantuano da Silva. A pretendente: YASMIM DE MACEDO 
ARRISCADO, profi ssão: securitária, estado civil: solteira, naturalidade:nesta 
Capital, Liberdade, SP, data-nascimento: 28/07/1989, residente e domiciliada no 
Jardim Ibitirama, SP, fi lha de Fernando Jorge de Mendanha Arriscado e de Maria 
José de Macedo Arriscado .

O pretendente: EROS VINÍCIUS SOUZA OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de padaria, 
estado civil: solteiro, naturalidade: no Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 28/12/1983, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, SP, fi lho de Claudio Alberto Oliveira e de Creusa 
Soares de Souza. A pretendente: EDIVANIA MATOS DOS SANTOS, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Alagoinhas, BA, data-nascimento: 13/04/1985, 
residente e domiciliada na Vila Alpina, SP, fi lha de José Alves dos Santos e de Maria 
Edna Moreira de Matos .

O pretendente: FRANCISCO ALVES COSTA NETO, profi ssão: militar, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP - SP, data-nascimento: 08/03/1975, residente 
e domiciliado na Vila Alpina, SP, fi lho de Jose Pereira de Oliveira e de Maria Lucia 
Alves Oliveira. A pretendente: ANDRÉA BATISTA DE SOUZA, profi ssão: promotora 
de eventos, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/09/1974, residente e domiciliada na Vila Alpina, SP, fi lha de João Batista de Souza e 
de Marizilda Rodrigues Pereira .

O pretendente: DANILO ERNICA FERNANDES, profi ssão: representante comercial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 
03/04/1989, residente e domiciliado na Vila Mendes, SP, fi lho de Denzil Rodrigues 
Fernandes e de Aparecida Ernica Fernandes. A pretendente: PATRÍCIA CUSTÓDIO 
ESPIRITO, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano 
do Sul, SP, data-nascimento: 03/01/1994, residente e domiciliada na Vila Mendes, SP, 
fi lha de Luiz Antonio Espirito e de Lucimar Custodio.

O pretendente: LEANDRO DE LIMA PASSOS, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 16/10/1985, residente e 
domiciliado na Vila Santa Clara, SP, fi lho de Moises Fernandes Passos e de Iracélia 
de Lima Passos. A pretendente: JULIANA SANTOS DA SILVA, profi ssão: auxiliar 
de confeitaria, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-
nascimento: 01/12/1989, residente e domiciliada na Vila Santa Clara, SP, fi lha de Jailton 
Manoel da Silva e de Ana Lucia Bezerra dos Santos.

O pretendente: MARCO POLO DE CARVALHO SILVA, profi ssão: sociologo, 
estado civil: solteiro, naturalidade:nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
24/09/1977, residente e domiciliado na Chácara Belenzinho, SP, fi lho de Jose Maria da 
Silva e de Valdeci Pereira de Carvalho Silva. A pretendente: SAMARA EVANGELISTA 
SOARES, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Prudente, SP, data-nascimento: 02/10/1986, residente e domiciliada na Chácara 
Belenzinho, SP, fi lha de Jose Geraldo Soares e de Helena de Oliveira Soares .

O pretendente: GUILHERME SIQUEIRA RODRIGUES, profi ssão: analista de 
sistemas, estado civil: divorciado, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-
nascimento: 02/09/1988, residente e domiciliado no Sítio da Figueira, SP, fi lho de 
Decio Rodrigues e de Sonia Aparecida Rodrigues. A pretendente: MARIA SILVIA 
SIMIONE ANDRADE JUNQUEIRA SPADONI, profi ssão: médica, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Ribeirão Preto, SP, data-nascimento: 22/03/1989, residente 
e domiciliada no Sítio da Figueira, SP, fi lha de Francisco Eduardo Andrade Junqueira 
Spadoni e de Silvia Rosana Pereira Simione Spadoni .

O pretendente: BRUNO ZAPELLI BEZERRA, profi ssão: analista técnico de projetos 
I, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
22/03/1990, residente e domiciliado em Santo André, SP, fi lho de Pedro Bezerra de 
França Neto e de Aparecida Regina Zapelli Bezerra. A pretendente: MELINA MARTINS 
CACEFFO, profi ssão: analista de produtos, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 17/04/1991, residente e domiciliada no Sítio 
Pinheirinho, SP, fi lha de Ademir Antônio Caceff o e de Claudete Amélia Martins Caceff o .

O pretendente: MARCUS VINÍCIUS MONTEIRO, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP - SP, data-nascimento: 04/11/1993, residente 
e domiciliado no Parque São Lucas, SP, fi lho de Marcos Tadeu Nicacio Monteiro e de 
Sayoko Nair Toma Monteiro. A pretendente: JACQUELINE LIMA DOS SANTOS, 
profi ssão: ajudante de confeitaria, estado civil: solteira, naturalidade: em Bragança 
Paulista, SP, data-nascimento: 28/08/1994, residente e domiciliada em São Bernardo 
do Campo, SP, fi lha de Marcelo Costa dos Santos e de Marili Pereira de Lima.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: FRANCISCO GUILHERME MENDES DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/01/1993), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Carlos Mendes da Silva e de Silvia 
Maria Mendes da Silva. A pretendente: AMANDA DOS SANTOS SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/03/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wellington Costa Souza e de Genice 
Silva dos Santos.

O pretendente: PAULO DE OLIVEIRA CASTELANI, estado civil divorciado, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/01/1983), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alvari Castelani e de Cleunice Jesus de Oliveira Castelani. 
A pretendente: VIVIANE MACHADO, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (23/03/1977), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Donizetti Machado e de Maria Aparecida da Cruz.

O pretendente: JÉFERSON FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Benedito do Sul, PE, no dia (31/12/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ferreira da Silva e de Benedita Maria da Conceição. A 
pretendente: RAFAELA SANTANA DOS REIS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (19/09/1990), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Lindinalvo Santana dos Reis e de Marilene Costa dos Reis.

O pretendente: LUIS HENRIQUE SILVA RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão projetista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/08/1993), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Luiz Jose de Ramos e de Maria Izaura da Silva Ramos. A pretendente: 
GABRIELE DIAS FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (03/05/1994), residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de 
Marcos Alexandre Ferreira e de Rosiane Dias de Andrade Ferreira.

O pretendente: VAGNER ARAUJO ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (16/08/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Dutra Rocha e de Mivandia Araujo dos Santos Rocha. A 
pretendente: MIKAELA SANTOS DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/10/1996), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Aurino de Lima e de Rosiete Santos da Rocha.

O pretendente: VITOR GUIMARÃES RUFFA, estado civil solteiro, profi ssão atendente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/01/1998), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Sebastião Ruff a e de Vilma Guimarães da Conceição. A pretendente: 
MELISSA DE OLIVEIRA GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (16/07/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Evandro Novais Gonçalves e de Patrícia de Oliveira.

O pretendente: ROSEMIR APARECIDO MEIRA, estado civil divorciado, profi ssão fi scal 
de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/03/1969), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosalino Meira e de Josefa Maria Meira. A pretendente: 
MÁRCIA CRISTINA ALVES, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, 
nascida em Montes Claros, MG, no dia (20/12/1982), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osmar Alves Batista e de Elzira Dias de Oliveira Alves.

O pretendente: DARÍO FONSECA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de hospedagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/12/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Lima de Oliveira e de Raquel Fonseca de 
Oliveira. A pretendente: EDERLI MATOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (24/12/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Nunes da Silva e de Eurides Azevedo Matos da Silva.

O pretendente: RAFAEL SILVA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico de 
informatica, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/03/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Romildo Batista de Souza e de Maria Jucineide 
Clementino Silva de Souza. A pretendente: JÉSSICA DE SANTANA SOUZA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/02/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Barros Souza e de Juliene 
Jesus de Santana.

O pretendente: DORIVAL MARQUES MIRANDA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/10/1975), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Laércio Miranda e de Edna Marques de Oliveira. A pretendente: 
TÂMIRIA DOS SANTOS LIMA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em 
Tavares, PB, no dia (06/08/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Cícero Marçal dos Santos e de Cícera Justino de Lima.

O pretendente: SIDNEY HOLGADO DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão me-
canico, nascido em Guarulhos, SP, no dia (27/07/1971), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Silvestre de Andrade e de Clarisse Holgado de 
Andrade. A pretendente: LUCIDALVA XAVIER BATISTA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar operacional, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/06/1983), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Lopes Batista e de Lindinalva Xavier de Jesus.

O pretendente: IRINEU PAIVA ZURDO FILHO, estado civil divorciado, profi ssão mecânico 
de autos, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/05/1971), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Irineu Paiva Zurdo e de Maria Neusa Soares Zurdo. A 
pretendente: ELISABET LACERDA CHEFALY, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/08/1976), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jacinto Chefaly e de Aurea Ramos Lacerda.

O pretendente: A pretendente: DANILO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar operacional, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/10/1990), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Francisco dos Santos e de Maria 
Odete dos Santos. A pretendente: MARIANE DE ARAUJO MARQUES, estado civil 
solteira, profi ssão manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/12/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos Marques e de Maria do 
Socorro de Araujo Marques.

O pretendente: WILLIAM SANTOS AGUIAR, estado civil solteiro, profi ssão monitor de 
qualidade, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/08/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Cesar Gonçalves de Aguiar e de Rita de Cassia 
de Jesus Santos. A pretendente: GEICIANE LIMA DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fi ssão assistente comercial, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/08/1993), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos Domingos da Silva e de 
Maria Aparecida de Lima Silva.

O pretendente: DAVI DOS SANTOS RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão meio ofi cial 
soldador, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/11/1975), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Ramos e de Zenaide dos Santos Ramos. A 
pretendente: SUDELMA ANDRADE PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (23/02/1976), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Onofre Pereira e de Maria das Graças Ribeiro de Andrade.

O pretendente: GLEDSON DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão instrutor de 
trânsito, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/10/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edilson Justo dos Santos e de Roseli Ciardulo Santos. A 
pretendente: KEITY DE MACEDO SANTOS, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Suzano, SP, no dia (20/12/1984), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Domingos Brito Santos e de Laudicéa de Macedo Santos.

O pretendente: CRISTIANO BARROS CONCEIÇÃO, estado civil viúvo, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (11/02/1975), residente e domiciliado em São Miguel 
Paulista, São Paulo, SP, fi lho de José Conceição e de Maria da Glória Barros Conceição. 
A pretendente: JOANA FREITAS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão recep-
cionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/06/1985), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Zidevaldo França de Oliveira e de Maria Helena de Freitas.

O pretendente: PAULO HENRIQUE PEIXOTO NUNES, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de obras, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/10/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Nilsomar Nunes e de Maria José Nunes Peixoto. 
A pretendente: MAYRLA BRUNA DIAS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Ouricuri, PE, no dia (06/06/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Maurivan da Conceição Oliveira e de Maria Esglene da Silva.

O pretendente: CELSO FERREIRA DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão 
microempresario, nascido em Jacareí, SP, no dia (04/06/1979), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jacira Ricardo Ferreira. A pretendente: CIBELE 
PINTO DE TOLEDO GOMES, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (10/08/1978), residente e domiciliada neste distritio, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Gomes da Cruz e de Sueli Pinto de Toledo Gomes.

O pretendente: FLAVIO DE SOUSA PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão lider 
de limpeza, nascido em Teresina, PI, no dia (09/09/1972), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Sousa Pereira e de Antonia Maria Pereira 
da Silva. A pretendente: FRANCINETE NOLÊTO LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São João dos Patos, MA, no dia (14/04/1969), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José do Carmo Nolêto e de Otamires Nolêto Lima.

O pretendente: JOSE MOREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, 
nascido em Pérola, PR, no dia (25/05/1977), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Hilario da Silva Neto e de Genil Aparecida Moreira da Silva. A 
pretendente: SILVANA APARECIDA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/03/1971), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Carlos dos Santos e de Irani dos Santos.

O pretendente: SEVERINO GONÇALVES DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão ajustador 
mecanico, nascido em Belo Jardim, PE, no dia (15/12/1964), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Henrique Gonçalves de Lima e de Amelia Maria de Lima 
Gonçalves. A pretendente: MARIA ROSINALVA DE ALMEIDA LEITE, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Sanharó, PE, no dia (24/04/1967), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis Leite e de Maria Aliete de Almeida Silva.

O pretendente: ANTONIO LUIS DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
escritorio, nascido em Altos, PI, no dia (24/12/1983), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisca Nicolau de Sousa. A pretendente: MARIA CLEONICE 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida em Jose 
de Freitas, PI, no dia (05/09/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Francisco da Silva e de Raimunda Abel da Silva.

O pretendente: JONATHAN MAXIMO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão jardineiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (02/12/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose da Silva e de Neide Maximo da Fonseca. A pretendente: 
CAMILA ANDRADE FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão negociadora de conbrança, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (19/02/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Adriano Roberto Ferreira e de Rosimeire Andrade Souza Ferreira.

O pretendente: FAGNER DA SILVA CORREIA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Itabuna, BA, no dia (24/02/1988), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Bolivar Fagundes Correia e de Ivone Valadares da Silva Correia. A 
pretendente: ANA LÚCIA DA SILVA NUNES, estado civil solteira, profi ssão costureira, 
nascida em Orocó, Orocó, PE, no dia (01/01/1986), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Nunes do Nascimento e de Marina Dias da Silva.

O pretendente: DOUGLAS VARJÃO SILVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de empilhadeira, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/05/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ilmar Silveira e de Jucineide Varjão Silveira. A pre-
tendente: JAQUELINE ALVES DE ALMEIDA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de 
enfermagem, nascida em Suzano, SP, no dia (03/10/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Laudenir Xavier de Almeida e de Leticia Alves de Araujo.

O pretendente: JACKSON LUÍS ALVES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/06/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Rosimeire Alves. A pretendente: VANDERLEIA VIANA PEREIRA 
DOS ANJOS, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(15/09/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdir Pereira 
dos Anjos e de Joelma Viana dos Santos.

O pretendente: RENATO DOS SANTOS SILVA, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (30/10/1978), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Raimundo Batista da Silva e de Juceneusa dos Santos Silva. A preten-
dente: KATIANE MEDEIROS DE SANTANA LAURA, estado civil viúva, profi ssão profes-
sora, nascida em Barra do Corda, MA, no dia (13/09/1982), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis José de Santana e de Silvandira Medeiros de Santana.

O pretendente: VINICIUS SANTANA GUSMAN, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
escritorio, nascido em Pouso Alegre, MG, no dia (17/10/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rogerio Ligero Gusman Junior e de Cristiane de Fátima 
Santana. A pretendente: SARA CLAUDINO RIBAS DE SOUZA, estado civil solteira, profi s-
são estagiaria, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/11/2001), residente e domiciliada em 
Itaquera, São Paulo, SP, fi lha de Gilmar Ribas de Souza e de Marilda Claudino de Souza.

O pretendente: GERSON LOPES DE SOUSA, estado civil divorciado, profi ssão impressor 
ofsset, nascido em São José de Piranhas, PB, no dia (01/01/1972), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manuel Lopes Sobrinho e de Maria Iaia Lopes de 
Sousa. A pretendente: GISELE CARDOZO DE FREITAS, estado civil divorciada, profi ssão 
assessora de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/12/1988), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gerson de Freitas e de Edina Cardozo de Freitas.

O pretendente: RODRIGO PEREIRA DOMINGOS, estado civil divorciado, profi ssão 
porteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/03/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Carlos Domingos e de Rosangela Pereira Quirino 
Domingos. A pretendente: BRENDA YURY COSTA SEPÚLVEDA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Teresina, PI, no dia (11/06/1994), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adeilton da Silva Sepúlveda e de 
Ednalva Silva Costa Sepúlveda.

O pretendente: IVAN NICOMEDES DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão analista 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/09/1986), residente e domiciliado em 
Itaquera, São Paulo, SP, fi lho de Rosenval Nicomedes de Jesus e de Marlene Santana de 
Jesus. A pretendente: HELLEN ALEXANDRE DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/06/1988), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rubem José de Oliveira e de Judite Maria Alexandre de Oliveira.

O pretendente: EDIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de maquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/05/1971), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hermes Ferreira dos Santos e de 
Maria de Lourdes dos Santos. A pretendente: MARTA PEREIRA DA CRUZ, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/06/1968), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro José da Cruz Filho e de Maria 
Carmelita Pereira da Cruz.

O pretendente: DANIEL FELIX NOBRE, estado civil solteiro, profi ssão costureiro, nascido 
em Suzano, SP, no dia (05/08/1993), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Maria das Dores Felix Nobre. A pretendente: THAÍS GABRIELA COSTA SILVA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora de cobrança, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (10/06/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Gildeite Ribeiro dos Santos e de Roseli Costa Silva dos Santos.

O pretendente: JULIÃO ALCIDES PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão cortador de 
vidros, nascido em Buique, PE, no dia (15/01/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Alcides Severiano Pereira e de Joana Maria da Silva Pereira. A 
pretendente: ANDRESSA MOREIRA BRANCO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de escrevente, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/08/1992), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anderson da Silva Branco e de Andreia Coque 
Moreira Branco.

O pretendente: JOSÉ RHANDERSON OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão atendente, nascido em Olinda, PE, no dia (12/05/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wagner Ricardo da Silva e de Maria Veronica 
Matias de Oliveira. A pretendente: HELENA EMANUELLA APARECIDA GALVANI, es-
tado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (04/05/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo 
Galvani Filho e de Helena Lucia Galvani.

A pretendente: SANDRA BEZERRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão cuidadora 
de idosos, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/06/1984), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Iracema Bezerra da Silva. A pretendente: ÉRICA DOS 
SANTOS MESSIAS, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em Santana do 
São Francisco, SE, no dia (22/12/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Elenildo Soares Messias e de Ivandira dos Santos.

O pretendente: RAMON ULISSES COSTA GOMES, estado civil divorciado, profi ssão 
autonomo, nascido em Mucambo, CE, no dia (25/04/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Gomes de Brito e de Denise Costa de Almeida. 
A pretendente: CARLA ANDRESSA SERAFIM FERREIRA, estado civil solteira, profi s-
são consultora de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/06/1992), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Roberto da Silva Ferreira e de 
Luciene da Silva Serafi m.

O pretendente: MICHELL ALAN URIAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de empilhadeira, nascido em Belém do São Francisco, PE, no dia (10/08/1986), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Urias dos Santos e de 
Maria Josineide dos Santos. A pretendente: DIANA MARIA SOUZA MATTOS DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Rio de Janeiro, RJ, no 
dia (19/02/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alcimar 
Mattos da Silva e de Naildes Maria de Souza.

O pretendente: FELIPE FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (05/08/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Givanildo Ferreira da Silva e de Ivonete Ferreira. A pretendente: 
ERIANA SILVA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (31/12/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Samuel Silva Pereira e de Rosalia Maria da Silva.

O pretendente: CRISTIANO DOS SANTOS PONTALTI, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente de logistica, nascido em Guarulhos, SP, no dia (20/07/1986), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo da Silva Pontalti e de Geni 
Batista dos Santos Pontalti. A pretendente: ALINE TAVARES DE LIMA OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/08/1990), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro de Oliveira e de Risonete 
Tavares de Lima Oliveira.

O pretendente: REGINALDO SUCUPIRA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, pro-
fi ssão auxiliar administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/10/1977), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Sucupira do Nascimento e de 
Amara da Silva Nascimento. A pretendente: EDICLEIDE DO NASCIMENTO SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em Porto Calvo, AL, no dia (03/07/1980), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Elias da Silva e de 
Maria José do Nascimento Silva.

O pretendente: AILTON ALVES ARAUJO, estado civil divorciado, profi ssão auxiliaqr 
de produção, nascido em Guarulhos, SP, no dia (03/07/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Araujo de Carvalho e de Cleonice Alves Pena 
de Carvalho. A pretendente: BIANCA DOS SANTOS PENA, estado civil solteira, pro-
fi ssão promotora de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/03/1993), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Orlando da Silva Pena e de Creuza 
Meneses dos Santos Pena.

O pretendente: MICHAEL DE SOUZA RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão 
atendente de telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/08/1998), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Euclides Angelo Rodrigues e de 
Rosevalda Neusa de Souza. A pretendente: PATRICIA DOS SANTOS SOUZA, estado 
civil solteira, profi ssão atendente de telemarketing, nascida em Ibotirama, BA, no dia 
(30/11/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldino 
Pereira de Souza e de Maria Regina dos Santos Souza.

O pretendente: ROBERTO DA PAZ SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão ope-
rador de loja, nascido em Feira de Santana, BA, no dia (19/12/1987), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adalberto de Souza Santana e de 
Tereza de Deus da Paz. A pretendente: MAIANE SILVA RODRIGUES, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Itabuna, BA, no dia (19/06/1992), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilvan Rodrigues Damasceno e de 
Jirlane Silva Santos.

O pretendente: SIDICLEI DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de compras, nascido em Senhor do Bonfi m, BA, no dia (28/12/1993), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cosme dos Santos e de Maria Vilma da 
Silva Santos. A pretendente: JULIANA SANTANA DE CARVALHO, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de cobrança, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/10/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jonas Silva de Carvalho e de Maria 
Nascimento de Santana Carvalho.

O pretendente: DANILO TEOTONI INACIO, estado civil solteiro, profi ssão balconista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (03/04/1978), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Elcy Teotonia Inacio. A pretendente: MICHELE NERY BARBOSA, estado 
civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/09/1982), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Walter Barbosa e de 
Maria Aparecida Rodrigues Nery.

O pretendente: ELVIS FILGUEIRA DE ALMEIDA, estado civil divorciado, profi ssão 
operador de maquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/05/1980), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Antonio de Almeida e de 
Maria Filgueira de Almeida. A pretendente: JULIANA FERREIRA DOS SANTOS, estado 
civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/08/1989), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Ferreira dos 
Santos e de Rita de Cassia do Espirito Santo.

O pretendente: CLAYTON GUILHERMETT, estado civil solteiro, profi ssão montador de 
imoveis, nascido em Guarulhos, SP, no dia (07/07/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Guilhermett. A pretendente: EDIVANIA DE SOUZA 
SOARES, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Juazeiro, BA, no dia 
(06/02/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edileuza de 
Souza Soares.

O pretendente: RODOLFO VIEIRA SÁ, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (16/07/1985), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Waldomir Vieira de Sá e de Cineide 
José Silva. A pretendente: KAROLINE ALVES DE OLIVEIRA SILVA, estado civil 
divorciada, profissão costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/12/1991), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marivaldo da Silva e de Eliane 
Alves de Oliveira Silva.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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O pretendente: ÉRIC FERNANDO BANIN ZIPPO, estado civil solteiro, profi ssão supe-
visor de compras, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/11/1981, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Zippo e de Vera Lucia Banin Zippo. A 
pretendente: ADRIANA DE FÁTIMA SILVA, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, 
nascida em São Manuel - SP, no dia 28/03/1977, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Benedito Silva e de Terezinha de Fátima Rosa Silva.

O pretendente: BRUNO TADEU TUZI DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/12/1990, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Tadeu dos Santos e de Clotilde Tuzi 
dos Santos. A pretendente: THAÍS SOARES VALLE, estado civil solteira, profi ssão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 29/11/1991, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Augusto Paschoa Valle e de Solange Vieira Soares.

O pretendente: ARTUR RODRIGUEZ GOMES, estado civil solteiro, profi ssão economista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 18/01/1991, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Vicente Gomes e de Isabel Rodriguez Gomes. A pretendente: 
CECILIA YAKABI HAYASHI, estado civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 15/09/1991, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Moacir Ehyt Hayashi e de Sonia Yakabi Hayashi.

O pretendente: FABIO CARNEIRO DE CASTRO, estado civil divorciado, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/11/1974, residente e domiciliado na Vila 
Bertioga, nesta Capital, SP, fi lho de Osvaldo Ribeiro de Castro e de Maria Aparecida Carneiro 
de Castro. A pretendente: RENATA BIGNARDI PADILHA, estado civil solteira, profi ssão 
psicóloga, nascida em Ribeirão Preto - SP, no dia 04/05/1979, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Rubens Padilha e de Carmen Silvia Bignardi Padilha.

O pretendente: REGINALDO PASSERO JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão 
médico, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/06/1980, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Reginaldo Passero e de Sandra Passero. A pretendente: 
ANDRÉA BASEGGIO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nas-
cida em São Paulo - SP, no dia 06/10/1978, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Xavier de Oliveira e de Maria Aparecida Baseggio de Oliveira.

O pretendente: RODRIGO SAUD DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 19/06/1992, residente e domiciliado na Vila Invernada, 
São Paulo - SP, fi lho de Luis Carlos Saudo dos Santos e de Raquel Vieira de Lima. A pre-
tendente: ISIS MARTINS GOMES PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 01/06/1999, residente e domiciliada na Vila Invernada, 
São Paulo - SP, fi lha de Claudio Jose Gomes Pereira e de Adriana Alvarenga 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: GEMESON DARLAN DE SOUSA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão marceneiro, nascido em Igaci - AL, no dia 24/04/1995, residente e domiciliado 
na Vila Regente Feijó, nesta Capital, SP, fi lho de Ivandilson de Sousa Silva e de Maria 
do Socorro Luiz da Silva. A pretendente: NATÁLIA GOMES MATIAS, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em Pesqueira - PE, no dia 18/06/1999, 
residente e domiciliada na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lha de José Romero 
Matias da Silva e de Maria de Lourdes Gomes Pereira.

O pretendente: ADRIANO DANTAS DE PAULA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/05/1988, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Vicente de Paula e de Ritinha Dantas de Pau-
la. A pretendente: MARCELA BARROS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
nutricionista, nascida em São Paulo - SP, no dia 07/01/1987, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Bonifacio Barros da Silva e de Maria 
Ribeiro da Silva Barros.

O pretendente: BRUNO XAVIER ROSSI, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
caixa, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/10/1997, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rubenilson Rossi e de Silmara Rodrigues Xavier. A 
pretendente: CAMILA LUANI LOURENÇO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/04/2000, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Isnaldo Lourenço da Silva e de Maria Cristina dos 
Santos da Silva.

O pretendente: THIAGO APARECIDO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão gerente 
de mercado, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/11/1987, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de Rosangela de Souza. A pretendente: MARIA TERESA SERRANO 
RICARDO, de nacionalidade cubana, estado civil divorciada, profi ssão balconista, nascida 
em Holguin - Cuba, no dia 14/10/1971, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Manuel Serrano Vasquez e de Caridad Ricardo Gonzalez.

O pretendente: MÁRCIO FRANZOSO, estado civil diorciado, profi ssão comerciante, 
nascido em São André - SP, no dia 05/03/1972, residente e domiciliado neste subdistri-
to, São Paulo - SP, fi lho de Jair Franzoso e de Eulina Rosalin Franzoso. A pretendente: 
SANDRA REGINA SACCHETTO, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 08/08/1973, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Armando Sacchetto e de Herlita de Souza Sacchetto.

O pretendente: PAULO ROGÉRIO GUTIERREZ, estado civil solteiro, profi ssão co-
merciante, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/11/1966, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo dos Santos Gutierrez e de Isabel Carneiro 
Gutierrez. A pretendente: KELLY GONÇALVES DE ALMEIDA, estado civil solteira, 
profi ssão comerciante, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/11/1970, residente e do-
miciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fausto Gonçalves de Almeida e de 
Margarida Mantú Gonçalves de Almeida.

O pretendente: LÍCIO HENRIQUE BASTOS LEAL, estado civil solteiro, profi ssão 
aeroviário, nascido em Salvador - BA, no dia 16/12/1976, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Raymundo de Freitas Leal e de Maria das Graças 
Bastos Leal. A pretendente: DESIRÉE COLLARO, estado civil solteira, profi ssão aeroviário, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 09/07/1987, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Celso Collaro e de Areti Collaro.

O pretendente: JAIR TOLENTINO DE OLIVEIRA NETO, estado civil solteiro, pro-
fi ssão professor de Tênis, nascido em Araraquara - SP, no dia 08/03/1989, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Laudir Tolentino de Oliveira e de 
Marlene Tertulina da Silva. A pretendente: ERIKA PINHEIRO CANTANHEDE, estado 
civil solteira, profi ssão médica, nascida em Niterói - RJ, no dia 09/04/1979, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nadir Cantanhede da Silva Filho e 
de Regina Pinheiro Cantanhede.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: SIDNEI DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 05/09/1955, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Waldemar da Silva e de Lourdes Munhoz da Silva. A convivente: 
SONIA REGINA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 27/09/1956, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio dos Santos Filho e de Trindade Aguilera dos Santos. Obs.: Faço saber 
que pretendem converter sua União Estável em Casamento.

O convivente: ANTONIO ALVES BRAGA, estado civil divorciado, profi ssão chef de 
cozinha, nascido em Itarantim - BA, no dia 13/06/1959, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Miguel Oliveira Braga e de Valquiria Alves Braga. A 
convivente: MARISE REZENDE CORSATO, estado civil solteira, profi ssão bacharel 
em direito, nascida em Marília - SP, no dia 01/03/1975, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauri Corsato e de Aurea Rezende Cosato. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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