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BOLSAS
O Ibovespa: +3,78% Pontos: 
81.593,85 Máxima de +4,01% : 
81.778 pontos Mínima estável: 
78.625 pontos Volume: 16,53 
bilhões Variação em 2018: 
6,8% Variação no mês: 2,84% 
Dow Jones: +0,46% Pontos: 
26.773,94 Nasdaq: -0,47% Pon-
tos: 7.999,55 Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,9299 Venda: R$ 3,9304 
Variação: -2,47% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 4,01 Venda: R$ 4,11 
Variação: -2,07% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,9499 Venda: R$ 
3,9505 Variação: -1,91% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,8900 
Venda: R$ 4,0800 Variação: 
-2,09% - Dólar Futuro (novem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,45% ao ano. 
- Hot money, 1,03% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.205,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +1,28% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 150,000 
Variação: -1,32%.

bro) Cotação: R$ 3,9365 Variação: 
-2,25% - Euro (17h32) Compra: 
US$ 1,1548  Venda: US$ 1,1549  
Variação: -0,23% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,5390 Venda: R$ 
4,5410 Variação: -2,66% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,4770 Ven-
da: R$ 4,7030 Variação: -2,49%.

+3,71% Pontos: 81.920 Máxi-
ma (pontos): 82.000 Mínima 
(pontos): 80.040. Global 40 
Cotação: 743,472 centavos de 
dólar Variação: +0,14%.

“O dinheiro não 
traz felicidade - 
para quem não 
sabe o que fazer 
com ele”.
Machado de Assis (1839/1908)
Escritor brasileiro

Alibaba e um dos homens 
mais ricos da China, se 
surpreendeu diante da no-
tícia das críticas de Trump 
contra o Brasil e Índia. “As 
coisas estão ficando cada 
vez mais confusas”, disse 
o empresário a jornalistas 
brasileiros (AE).

Empresários estran-
geiros e brasileiros 
sugerem que o Brasil 

se prepare para negociações 
bilaterais com os EUA e 
alertam que as críticas feitas 
por Donald Trump contra 
as medidas protecionistas 
brasileiras devam ser vistas 
como uma estratégia da 
Casa Branca para negociar. 
John Denton, presidente 
da Câmara de Comércio 
Internacional (ICC), consi-
dera que o Brasil precisa se 
preparar para negociar com 
os americanos. 

“Todas as políticas de 
governo que não contem-

 Brasil precisa se preparar 
para 'negociações com 
Trump', alertam empresários

plem negociações bilaterais 
não estariam fazendo justiça 
aos cidadãos do país. Isso 
deve ser uma opção. E o 
País deve estar preparado”, 
afirmou Denton. Segundo 
ele, o governo Trump colo-
cará em sua agenda todos 
os assuntos e setores que 
possam criar um déficit para 
a economia americana. “Ele 
acredita genuinamente que 
uma conversa bilateral tem 
mais chance de chegar a um 
resultado mais rápido. Seria 
um erro em Brasília pensar 
que esse não seria a estraté-
gia usada”, alertou.

Denton, porém, também 

defende que economias como 
a do Brasil e Índia “olhem para 
o futuro”. Caso contrário, 
ele acredita que as “tensões 
irão continuar”. Nos últimos 
anos, o ICC tem alertado que 
a economia brasileira é a mais 
protecionista entre os mem-
bros do G-20. “Alguns trens 
precisam começar a deixar a 
estação, como o da economia 
digital”, defendeu.

Daniel Feffer, vice-pre-
sidente do Conselho de 
Diretores da Suzano Papel e 
Celulose S/A, vê os comentá-
rios de Trump como um sinal 
do que pode vir pela frente. 
“O que certamente Trump 

Na  entrevista para anunciar acordo comercial com Canadá e México,

Trump criticou relações comerciais com o Brasil.

está fazendo neste momen-
to é demonstrando o estilo 
dele de negociar perante o 
novo governo que vai chegar 
no Brasil”, declarou. “Está 
mostrando que é assim que a 
gente joga, põe o pé na porta e 
depois entra para conversar”, 
afirmou.

Para o executivo, o Brasil 
terá de ser “muito objetivo” 
ao negociar com Trump. Mas 
também sugere que o País se 
lance em suas reformas. “Se 
não houver agenda interna, 
você não vai para agenda 
externa preparado”, disse.

Jack Ma, o fundador da 

O emprego na indústria fi cou praticamente 
estável em agosto, informou ontem (2) a Con-
federação Nacional da Indústria (CNI). Houve 
pequena retração de 0,1% frente a julho, na série 
com ajuste sazonal. Segundo a CNI, o rendimento 
médio do trabalhador e a massa real de salários 
também caíram em agosto mostrando a piora no 
mercado de trabalho.

O rendimento médio real dos trabalhadores da 
indústria diminuiu 0,4% em agosto na compara-
ção com julho. Foi a quinta queda consecutiva 
do indicador, que acumula redução de 1,8% de 
janeiro a agosto em relação ao mesmo período do 
ano passado. Já a massa salarial, que é a soma de 
todos os vencimentos pagos aos trabalhadores, 
caiu 0,8%, na série com ajuste sazonal, e acumula 
perdas de 1,4% de janeiro a agosto em relação 

ao mesmo período de 2017.
O faturamento da indústria mostra tendência 

mais clara de recuperação, segundo a CNI. O in-
dicador cresceu 2,5% em agosto na comparação 
com julho na série dessazonalizada e acumula 
uma alta de 5,5% de janeiro a agosto frente ao 
mesmo período de 2017. As horas trabalhadas na 
produção aumentaram 1% em agosto na compa-
ração com julho na série com ajuste sazonal. De 
janeiro a agosto, o indicador acumula aumento 
de 0,8% em relação ao mesmo período de 2017.

A utilização da capacidade instalada fi cou em 
78,1% em agosto, 0,5 ponto percentual acima do 
registrado em julho. “Com o crescimento – o ter-
ceiro consecutivo – o índice volta a se aproximar 
do nível de abril (78,3%), antes da paralisação 
dos transportes”, diz a pesquisa (ABr).

O ministro Luiz Fux, vice-
-presidente do STF, disse 
ontem (2) que, ao fazer valer 
a Constituição e decidir sobre 
questões morais e públicas, 
os ministros da Corte devem 
observar os anseios da socie-
dade. Afi rmou que entre seus 
colegas ‘há dissenso, mas não 
há discórdia’. “Signifi ca dizer 
não que devamos fazer uma 
pesquisa de opinião pública 
para decidir, mas, quando estão 
em jogo razões morais, razões 
públicas, nós devemos proferir 
uma decisão que represente o 
anseio da sociedade em relação 
à Justiça”.

Fux falou na solenidade em 
comemoração aos 30 anos 
da Constituição na sede do 
Conselho Federal da OAB. 
Além de Fux, compareceram 
ao evento os ministros Edson 

Ministro do STF Luiz Fux.

A Universidade de Pavia, na 
Itália, divulgou novas descober-
tas sobre os segredos utilizados 
pelos mestres violinistas na 
construção dos famosos violi-
nos da cidade de Cremona. O 
instrumento estudado pelos 
pesquisadores foi o “Picco-
lo” (“Pequeno” em italiano), 
criado em 1793 pelo luthier 
Lorenzo Storioni (1744-1816), 
considerado um dos últimos fa-
bricantes de violinos clássicos 
de Cremona do século XVIII.

“Durante o diagnóstico, que 
durou dois meses, conseguimos 
identifi car materiais orgânicos 
e inorgânicos presentes na 
parte externa do instrumento”, 
revelou Marco Malagodi, um 
dos líderes do estudo. O pesqui-
sador acrescentou que o violino 
é uma “pequena mina” que 
pode “desvendar” os maiores 
segredos dos famosos luthiers 
italianos. Além disso, segundo 
o especialista, as técnicas de 
montagem do instrumento 

Cidade é conhecida por ser o berço do instrumento no mundo.
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Saque do PIS
Dos 12,6 milhões de cotistas 

com menos de 60 anos que tinham 
direito ao saque das cotas do PIS, 
70% fi zeram o saque de suas cotas. 
Cerca de 8,8 milhões de pessoas 
receberam o montante de R$ 8,1 
bilhões. Continuam a ter direito 
ao saque os trabalhadores cadas-
trados no Fundo PIS/Pasep entre 
1971 e 4 de outubro de 1988, com 
idade acima de 60 anos ou que 
cumpram outros critérios estabe-
lecidos em Lei.

O candidato do PT à Presidên-
cia da República nas eleições 
2018, Fernando Haddad, disse 
ontem (2), que o candidato 
Jair Bolsonaro (PSL) precisa 
de tratamento psicológico. 
“Bolsonaro tem algum proble-
ma psicológico contra mulher, 
negro e LGBT. Sou a favor que 
a Câmara pague tratamento 
psicológico para ele”, afi rmou, 
em discurso para apoiadores no 
calçadão de Duque de Caxias, 
na Baixada fl uminense. 

Ele também disse que o 
candidato, como deputado 
federal pelo Rio, não fez “10%” 
pelo Estado do que ele realizou 
como ministro da Educação do 
ex-presidente Lula, destacan-
do a inauguração de unidades 
de ensino público federal e a 
concessão de bolsas do ProUni 
no período. O candidato petista 
também criticou a fala contra 
o 13º salário feita pelo vice de 
Bolsonaro. 

Antes, durante uma passa-
gem-relâmpago por Campo 
Grande, zona oeste do Rio, 
Haddad tocou nos temas mais 
sensíveis para a população 
fl uminense: saúde, segurança 
e educação. No dia seguinte 
à pesquisa Ibope/Estado/TV 
Globo que mostrou sua can-
didatura estagnada e a do seu 

Haddad acenou com a 

federalização de alguns crimes.
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Marina: entre a cruz 
da corrupção e a 
espada da violência 

Rio - Os candidatos a pre-
sidente Marina Silva (Rede) 
e a vice-presidente da chapa, 
Eduar do Jorge (PV), fi zeram 
ontem (2), uma tumultuada 
caminhada pelo calçadão do 
bairro Campo Grande, na zona 
oeste do Rio, quando defende-
ram a eleição de “pessoas de 
bem” e não os “extremistas” que 
ocupam os primeiros lugares na 
preferência do eleitorado. 

Marina afi rmou que estará no 
segundo turno com Jorge e que, 
por isso, não declararia apoio 
agora a nenhum outro candi-
dato em caso de derrota neste 
domingo, 7. De acordo com 
ela, o eleitor é sufi cientemente 
inteligente para escapar da ar-
madilha entre o que considera 
duas candidaturas em que há 
extremismo, dos candidatos a 
presidente Fernando Haddad 
(PT) e Jair Bolsonaro (PSL). 

“Não vamos fi car entre a cruz 
da corrupção do PT e a espada 
da violência de Bolsonaro”, disse, 
ao caminhar. Marina defendeu a 
própria candidatura por conter 
propostas voltadas para quem 
realmente “precisa”, ao destacar 
o programa Renda Jovem, que 
pretende fazer uma poupança 
para as crianças do Bolsa Família 
entre 15 e 19 anos, com o objetivo 
de reduzir a evasão escolar no 
Ensino Médio (AE).

Brasília - O ministro Celso 
de Mello, do STF, rejeitou na 
madrugada de ontem (2), um 
pedido da defesa de Anthony 
Garotinho (PRP) para suspen-
der os efeitos da decisão do TSE 
que barrou a sua candidatura 
ao governo do Estado do Rio de 
Janeiro. Na ocasião, o TSE tam-
bém proibiu Garotinho de fazer 
qualquer ato de campanha e 
de receber novos repasses da 
coligação e do partido.

Em sua decisão, Celso de 
Mello destacou que o pró-
prio TSE ainda não apreciou 
embargos de declaração (um 
tipo de recurso) de Garotinho 
contra a decisão do plenário 
da Corte Eleitoral. Além dis-
so, o ministro apontou que 

Candidato ao governo do 

Estado do Rio, Anthony 

Garotinho.
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K.Lamarque/Reuters

Celso de Mello nega pedido de 
Garotinho para manter candidatura

“Tenho para mim que se mos-
tra prematuro o ajuizamento, 
na espécie, deste ‘pedido caute-
lar para suspender os efeitos do 
acórdão do TSE e possibilitar 
atos de campanha’, eis que o 
recurso extraordinário a que 
se pretende outorgar efi cácia 
suspensiva sequer foi interpos-
to”, observou Celso de Mello.

“Em suma: a ausência, no 
caso, de interposição do pró-
prio recurso extraordinário 
impede a instauração da juris-
dição cautelar do STF, que não 
poderia, assim, apreciar, auto-
nomamente, e em caráter ori-
ginário, a postulação formulada 
por Anthony William Garotinho 
Matheus de Oliveira”, concluiu 
o decano da Corte (AE).

a defesa de Garotinho ainda 
não apresentou um recurso 
extraordinário para derrubar 
a decisão do TSE.

Itália desvenda segredos
dos famosos violinos de Cremona

eram transmitidas “via oral”, 
para evitar que suas ideias 
fossem roubadas.

“No violino ‘Piccolo’, encon-
tramos vestígios de tinta à 
base de óleo e resinas naturais. 
Também descobrimos a pre-
sença de gipsita, usada para 
tampar os poros da madeira 
antes de pintar, assim como fez 
Stradivari”, relatou Malagodi. O 
especialista ainda afi rmou que 
foram encontradas três hastes 

triangulares que ancoravam a 
alça no corpo do violino.

Os resultados da pesquisa 
foram divulgados em uma 
conferência de imprensa na 
Fundação Bracco, onde foi 
apresentada uma parceria 
com a prefeitura de Cremona 
e o Museu do Violino para 
uma restauração do local e a 
organização de uma exposição, 
prevista para março de 2019 
(ANSA).

Haddad: Bolsonaro ‘precisa’ 
de tratamento psicológico

principal concorrente, Jair 
Bolsonaro, ganhando vantagem 
de 10 pontos, Haddad acenou 
com a federalização de alguns 
crimes, como tráfi co, homicídio 
e feminicídio, para permitir a 
atuação da Polícia Federal nas 
investigações.

“O Exército é bom para 
algumas coisas, mas não para 
tudo”, declarou, sem se referir 
diretamente à intervenção do 
exército no Rio de Janeiro. Ele 
voltou a afi rmar que no seu 
governo a sociedade não será 
armada, também se contrapon-
do a Bolsonaro, mas terá acesso 
à educação e emprego (AE).

Decisões do STF têm de refl etir 
“anseios da sociedade”

dos colegas de Corte. 
Na última sexta-feira (28), 

Lewandowski proferiu decisão 
autorizando o ex-presidente 
Lula a conceder entrevista ao 
jornal Folha de S.Paulo. Horas 
depois, Fux, na condição de 
vice-presidente do STF, sus-
pendeu a liminar pedida pelo 
partido Novo. Na segunda (1º), 
Lewandowski deu novo des-
pacho reafi rmando a decisão 
anterior. 

Em seguida, Toffoli interveio 
e manteve a decisão de Fux até 
que o caso seja levado para dis-
cussão em plenário, o que ainda 
não tem data para ocorrer. No 
encerramento do discurso, Fux 
exaltou a menção, no preâm-
bulo da Constituição, a Deus, 
o responsável por guiar a nação 
para  tempos de prosperidade 
(ABr). 

Fachin, Cármen Lúcia, Luís 
Roberto Barroso e Alexandre 
de Moraes. Fux disse que “fazer 
justiça é muito difícil e fazer 
justiça no STF é mais difícil 
ainda”. Ele acrescentou que, 
para isso, conta com a ajuda 

Emprego na indústria fi cou estável em agosto
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O que as empresas 
podem aprender com

as campanhas políticas

Não basta ser patriota 

para acreditar nos dias 

que virão

O teatro das campanhas 
políticas brasileiras 
contempla em seu re-

pertório cenas que vão das 
mais grotescas às mais hilárias, 
deixando grande parte do 
eleitorado brasileiro perplexo, 
confuso, inseguro e  extrema-
mente desanimado em relação 
ao futuro do nosso País. Temos 
que ter atores patriotas que 
com suas falas, ideias, ações e 
sobretudo vida pregressa me-
reçam nossos aplausos e votos. 

Uma cena por exemplo, fruto 
de falta de ensaio prévio, mos-
tra o ator principal solicitar que 
seu coadjuvante  cale imediata-
mente a boca, pois está falando 
tudo errado e que não é nada 
disso. A plateia se movimenta 
desconfortavelmente em suas 
poltronas e não sabe o que 
fazer e pensar. 

Na próxima cena, outro ator 
se apresenta  com um script 
melhor ensaiado, deixando 
a seguinte mensagem para a 
distinta massa de cidadãos: 
caso me torne o ator escolhido 
atuarei conforme as ordens 
que virão da coxia. Mais uma 
vez o distinto público reage 
desconfortavelmente. Para o 
público surge a dúvida: em 
quem acreditar? No ator ou 
na turminha atrás dos panos? 

Não podemos esquecer os 
atores dotados de poderes 
mágicos. Estes ainda não 
apresentam seus números de 
prestidigitação, mas tentam 
encantar a distinta plateia do 
que serão capazes de realizar 
assim que forem confi rmados 
no cargo. Dos mágicos pouco se 
pode esperar pois seus truques 
vêm falhando regularmente e 
não convencem. Ao término do 
espetáculo, o público deixa a 
sala triste e desnorteado, pen-
sando cá consigo: “Meu Deus 
o que será que vai acontecer?”

Nas empresas os gestores 

são os atores, mas com uma 
grande diferença. Eles não 
representam, mas encarnam 
de fato o papel que exercem. 
Mesmo assim podem deixar o 
seu público inseguro e desnor-
teado como o público do teatro 
caricaturado acima.  

Quantas  vezes não assis-
timos à desorientação dos 
funcionários quando recebem 
ordens e logo em seguida con-
tra ordens dadas por outros 
gestores. Em quem acreditar 
ou obedecer?

Temos ainda inúmeros pro-
cessos de sucessão mal en-
caminhados onde o sucessor 
passa a ser o vilão da história. 
Isto acontece em muitas em-
presas familiares, onde mesmo 
o pai passando o bastão de 
mando  para o herdeiro não 
deixa de dar ordens a seu bel 
prazer. Afi nal das contas, ele 
é o dono e quem manda é ele 
mas não percebe que está ca-
vando a cova da liderança do 
próprio fi lho. 

Em grupos maiores, não é 
raro acompanhar até pela im-
prensa, notícias de mandos e 
desmandos oriundos de brigas 
entre sócios e o Conselho de 
Administração ou deste com os 
gestores. Em resumo, o nosso 
público formado por  funcio-
nários é muito sensível ao que 
assiste ou às orientações que 
recebe. 

No caso das empresas muita 
atenção precisa ser dada à co-
erência e à transparência dos 
atos administrativos alinhados 
com os princípios, a visão 
e missão das organizações. 
Rapidamente deslizes e falhas 
podem gerar enorme insegu-
rança o que é muito nocivo para 
a gestão e desenvolvimento das 
empresas. 

No caso da política, infeliz-
mente ainda estamos na con-
dição de espectadores. 

(*) - É fundador da Thomas Lanz 
Consultores Associados, empresa 

especializada em governança 
corporativa, gestão de empresas 

médias e grandes no Brasil.

Thomas Lanz (*)
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Pedidos de 
falência caem 
no acumulado 
em 12 meses

Os pedidos de falência caíram 
20,4% no acumulado de 12 
meses (outubro de 2017 até 
setembro de 2018 comparado 
aos 12 meses antecedentes), 
segundo dados com abrangên-
cia nacional da Boa Vista SCPC. 
Mantida a base de compara-
ção, as falências decretadas 
registraram alta de 13,0% e os 
pedidos de recuperação judicial 
subiram 1,4%. As recuperações 
judiciais deferidas apontaram 
avanço de 1,3%.

Na comparação mensal os 
pedidos de falência caíram 
24,2% em relação a agosto, 
assim como os pedidos de re-
cuperação judicial (-50,0%), 
falências decretadas (-15,7%) 
e recuperações judiciais deferi-
das (48,9%). De acordo com os 
resultados acumulados em 12 
meses, os pedidos de falência 
continuam caindo. 

O movimento de queda está 
atrelado a melhora nas con-
dições econômicas desde o 
ano passado, que permitiu as 
empresas apresentarem sinais 
mais sólidos nos indicadores 
de solvência. Entretanto, a 
continuidade desse processo 
dependerá de uma retomada 
mais acelerada da atividade 
econômica (Boa Vista SCPC).

Meninos católicos chineses, na Província de Hebei, China.

Pela primeira na história, bis-
pos chineses participarão de um 
Sínodo, assembleia episcopal 
que acontece periodicamente 
no Vaticano e que neste ano 
terá como tema a juventude. O 
secretário-geral do Sínodo, car-
deal Lorenzo Baldisseri, revelou 
que dois bispos chineses estarão 
no encontro, que começa hoje 
(3) e vai até o dia 28. 

“No passado a Santa Sé 
convidou bispos da China 
continental, mas eles nunca 
puderam vir”, disse Baldisseri 
- o termo “China continental” é 
usado para diferenciar o gigante 
asiático de Taiwan, com quem 
o Vaticano mantém relações 
diplomáticas. No último fi m 
de semana, a China e a Santa 
Sé anunciaram um acordo 
provisório sobre a nomeação de 
bispos no país, até então feita 
à revelia do Papa. A partir de 
agora, Francisco terá o poder 
de empossar chefes de dioceses 
chinesas, embora sempre em 

Urna eletrônica será usada por eleitores domingo que vem,

dia do primeiro turno.

Uma das principais dú-
vidas é o local de vota-
ção. É possível conferir 

seção, zona e endereço por 
diversos canais na internet.

No site (www.tse.jus.br), o 
eleitor pode fazer a consulta. A 
opção está na página principal. 
Basta inserir o número do título 
de eleitor.

Para quem esqueceu o regis-
tro do documento, uma alter-
nativa é preencher nome, nome 
da mãe e data de nascimento. O 
sistema apresenta número do 
título, seção, zona, endereço e 
município.

Para quem quiser usar as re-
des sociais, também há opções. 
O TSE está usando robôs (bots, 
no jargão técnico em inglês) 
para auxiliar os eleitores a 
obter essas informações. Os 
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Eleitor pode conferir local de 
votação de forma rápida na internet
Na última semana antes da votação do 1º turno das eleições, candidatos se mobilizam para as mas 
tentativas de angariar apoios e eleitores vão atrás de informações tanto sobre as opções em disputa 
quanto sobre os procedimentos para a votação

assistentes virtuais funcionam 
por meio das contas do Tribu-
nal no Twitter (@TSEjusbr) e 
no Facebook Messenger (@
TSEJus).

Tanto no site quanto por 
meio dos assistentes virtuais, 
também é possível obter outras 
informações. Na alternativa 
“candidatos”, é possível buscar 
todas as candidaturas, tanto 
nacionais quanto nos estados. 
O robô apresenta dados básicos 
e se a candidatura foi ou não 
deferida. O usuário pode soli-
citar o programa de governo. 
O sistema enviará o link para 
consulta do documento. O pro-
grama também dá a opção de ir 
para o site DivulgaCandContas, 
onde estão as prestações de 
contas periódicas dos candi-
datos (ABr).

Centro Espacial Kennedy da Nasa na Flórida.

A agência espacial norte-americana (Nasa) 
completa hoje (1º) 60 anos. Criada em 1º de 
outubro de 1958, a Nasa foi responsável por 
missões inesquecíveis como a chegada do 
homem à Lua, descobertas de novos sistemas 
solares, tecnologias avançadas e inspiração de 
pesquisas e fi cção.

Em um texto de agradecimento ao esforço 
coletivo que transformou a Nasa em referência, 
a direção da agência disse que “a próxima déca-
da promete ser cheia de aventuras que apenas 
os escritores de fi cção científi ca sonharam e 
somente a Nasa e seus parceiros realizarão”. 
A Nasa também foi responsável pelos avanços 
na aviação, no desenvolvimento da indústria 
espacial comercial e, indiretamente, colabora 

para o incremento da economia com a criação 
de  empregos e fortalecimento da segurança 
nacional.

No aniversário da agência, a direção fez ho-
menagem ao sacrifício de vários funcionários 
que perderam a vida em missões, como pilotos 
de aviação e tripulantes da Apollo 1, Challenger 
e Columbia. O texto ressalta ainda o esforço 
dos funcionários com as “incontáveis horas 
dedicadas” no solo e no espaço às pesquisas e o 
tempo longe das famílias. A lei que deu origem 
à Nasa foi assinada pelo então presidente dos 
Estados Unidos, Dwight Eisenhower, em 29 de 
julho de 1958, embora seu funcionamento só 
tenha começado no dia 1º de outubro daquele 
mesmo ano (ABr).

Glenn Benson/Nasa

Nasa faz 60 anos e planeja 
“década cheia de aventuras”

Bispos chineses no Sínodo 
pela primeira vez

diálogo com Pequim.
Por outro lado, o Pontífi ce 

aceitará a indicação de oito 
bispos empossados contra a 
vontade da Santa Sé, incluindo 
um já falecido. China e Vaticano 
não têm relações diplomáticas 
desde 1951, quando o menor 
país do mundo reconheceu 
a independência de Taiwan. 

Atualmente, a nação asiática 
conta com uma “igreja ofi cial”, 
enquanto a Santa Sé atua 
quase na clandestinidade. O 
monopólio do cristianismo 
na China é exercido por uma 
conferência de bispos ligada 
ao Partido Comunista (PCC) 
e que não é reconhecida pelo 
papado (ANSA).

As agências humanitárias da 
ONU estão prontas para poder 
responder a algumas das de-
mandas das autoridades da In-
donésia para ajudar os afetados 
pelo terremoto e tsunami da ilha 
de Celebes, enquanto alertam 
sobre o risco que correm crian-
ças desacompanhadas e sobre 
a possibilidade de epidemias.

Em entrevista coletiva, o 
porta-voz do Escritório para 
a Coordenação de Assuntos 
Humanitários, Jens Laerke, ex-
plicou que o governo indonésio 
informou nas últimas horas que 
receberá organizações interna-
cionais que possam fornecer 
assistência específica sobre 
necessidades identificadas. 
“O governo tem uma grande 
capacidade e uma grande ex-
periência em desastres. Haverá 
necessidades às quais a ONU 
poderá responder e outras 
não. Nós estamos dispostos a 
ajudar. Mas há muitos atores 
envolvidos”, disse Laerke.

O porta-voz afi rmou que as 
prioridades apontadas pelas 
autoridades são a ajuda com 
o transporte aéreo, com a ge-
ração de eletricidade e com o 
abastecimento de combustível. 
O governo da Indonésia elevou 
hoje para 1.234 o número de 
mortos por conta do terremoto 
de magnitude 7,5 e o posterior 
tsunami na ilha de Celebes na 
última sexta-feira.

Por outro lado, o porta-voz da 
OMS, Tarik Jasarevic, advertiu 
para o risco de epidemias, 
dada a falta de água potável 
e de avarias nos sistemas de 
saneamento. Mesmo antes do 
terremoto, a área mais afetada 
já registrava casos de diarreia 
e problemas respiratórios, “por 
isso alguns agentes patogénicos 
já estavam presentes”. Além 
disso, a malária é endêmica na 
região, e os mosquitos nascem 
em lugares com água parada e 
falta de saneamento (Agência 
EFE).

ONU alerta sobre risco de 
epidemias na Indonésia

Divulgação

Confi ança em 
Trump ou em Putin?

Um pesquisa realizada pelo Pew 
Research Center em 25 países 
mostra que a imagem do presidente 
norte-americano, Donald Trump, 
é pior que a dos homólogos russo, 
Vladimir Putin, e do chinês, Xi 
Jinping. O estudo aponta que 50% 
dos entrevistados têm uma imagem 
positiva dos Estados Unidos, en-
quanto 43%, reprovam as políticas 
do país. Quando perguntados se 
confi avam em Donald Trump, 27% 
disseram que sim, frente a 70% 
responderam negativamente.

Vladimir Putin, presidente da 
Rússia, registrou confi ança de 30% 
e Xi Jinping, primeiro-ministro 
chinês, alcançou 34%. Na Europa, 
somente o Reino Unido registrou 
visão positiva de mais da metade 
dos pesquisados, com 53%. A pes-
quisa relata que 38% dos italianos 
aprovam o magnata republicano, 
enquanto, na França, o número é 
de 28%. Suécia (32%), Alemanha 
(25%) e Holanda (32%) também 
têm menos da metade dos pesqui-
sados com visão positiva.

Na América do Norte, 6% dos 
mexicanos relataram aprovação 
a Trump, enquanto 25% dos ca-
nadenses afi rmaram acreditar no 
mandatário. Na Rússia, onde o pre-
sidente ganhou popularidade nos 
últimos anos, a confi ança chegou a 
34%. Os países com maiores índices 
foram Israel (69%), a Coreia do Sul 
(44%) e o Quênia (70%)(ANSA).
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A - Voe Junto 
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes amplia a possibilidade de utilização 
do serviço de acompanhamento de viagem, o Voe Junto, para todos os 
clientes que precisam de assistência, do check-in ao desembarque. O 
programa, inicialmente disponível para crianças de 5 a 11 anos, agora 
poderá também ser utilizado por qualquer passageiro, seja adolescente, 
adulto ou idoso, incluindo pessoas com difi culdades cognitivas para 
compreensão ou comunicação. Por meio de uma pulseira de identifi cação 
com tecnologia de rastreamento sem fi o, todas as informações do trajeto 
serão transmitidas em tempo real. Saiba mais em (www.voegol.com.br).

B - Futuro da Contabilidade 
A Conta Azul, empresa de tecnologia que oferece uma plataforma na 
nuvem para gestão de negócios de PMEs, realiza nos próximos dias 16 e 
17, no WTC Golden Hall, a Conta Azul [CON], conferência que discutirá 
tendências de tecnologia, inovação, serviços fi nanceiros e o futuro da 
Contabilidade. Um dos destaques do evento é a presença do americano 
Douglas Sleeter - fundador do Sleeter Group e uma das principais refe-
rências do mercado contábil no mundo - que estará pela primeira vez no 
Brasil. Os temas serão diversos e relacionados às questões que afetam 
diretamente a vida das PMEs e do mercado contábil. Mais informações: 
(www.contaazul.com).

C - Pesquisa em Medicina 
O Instituto Weizmann de Ciência é um dos mais importantes centros 
de pesquisa do mundo e em ciências naturais e exatas. É também um 
dos principais parceiros da Sociedade Benefi cente Israelita Brasileira 
Albert Einstein. Para discutir os caminhos da pesquisa científi ca em 
medicina que gera benefícios para a sociedade, acontece no próximo 
dia 23, das 8h30 às 16h30, o 1º Simpósio Einstein-Weizmann. Pesquisa-
dores das duas instituições apresentarão casos de estudos nas áreas de 
oncologia, neurologia e imunologia em busca de tratamento de doenças 
de incidência, como o câncer. O título da reunião, “Travels from bench 
to bedside and back”, traduz o objetivo do encontro. Informações e 
inscrições: (https://www.einstein.br)

D - 1 Milhão de Unidades
A Chevrolet está celebrando a marca de 1 milhão de unidades produzidas 
do Onix, o carro mais vendido da América Latina.
O marco fabril acontece no aniversário de seis anos do seu lançamento no 
mercado e simboliza um recorde histórico, já que nenhum outro modelo 
da marca havia alcançado este volume produtivo em tão curto espaço 
de tempo. O veículo é produzido nas fábricas da GM de Gravataí e São 
Caetano do Sul em seis diferentes versões de acabamento, duas opções 
de motorização e duas de transmissão. Além do mercado brasileiro, é 
comercializado atualmente na Argentina, Paraguai, Colômbia, Uruguai, 
Paraguai, Bolívia e Peru. Saiba mais em:  (http://www.gm.com).

E - Destilados e Vinhos
A Eno Cultura é uma das principais instituições de vinhos, destilados 
e saquês e certifi cadora ofi cial das qualifi cações WSET (Wine & Spirit 
Education Trust) e FWS (French Wine Scholar) na América Latina, ten-
do em seu portfólio a criação de eventos corporativos personalizados e 
workshops. A companhia ministra cursos para profi ssionais, acadêmicos 
e apreciadores de vinhos, destilados e saquês em mais de 20 cidades 
brasileiras, além de países com tradição cultural vinícola, como Uruguai. 
Fundada por Paulo Brammer e Thiago Mendes, ambos com diploma 
WSET nível 4 e são juízes de várias competições internacionais. Outras 
informações em: (www.enocultura.com.br).

F - Créditos de Carbono
Um mês e meio após o lançamento da plataforma do Programa Com-
promisso com o Clima, o Itaú Unibanco e a Natura já contabilizam mais 
de 40 empresas cadastradas para participar da iniciativa e compensar 
suas emissões de gás carbônico. As inscrições seguem até o fi m do ano. 
O objetivo é estimular novos parceiros e fornecedores a neutralizar 
suas emissões, por meio de projetos nas áreas de energia, agricultura, 
fl oresta e tratamento de resíduos, entre outros. Há dois tipos de adesão 
através da plataforma: 1-) comprar os créditos de carbono ou 2-) além 
de comprar, tornar-se uma empresa parceira do Itaú e Natura nesta 
jornada. Saiba mais no site: (https://compromisso.ekos.social)

G - Jovens Talentos 
A Divisão Agrícola da DowDuPont busca estudantes de nível técnico 
e superior para trabalhar na sede da companhia, em Alphaville e nas 
unidades de Goiás, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Paraná. A 
admissão dos jovens talentos está prevista para fevereiro de 2019 e é 
necessário que os candidatos tenham disponibilidade para trabalhar 30 
horas mensais, com fl exibilidade de horário. Os candidatos interessados 
em participar do processo seletivo podem se inscrever até o próximo 
dia 31 no site (www.ciadeestagios.com.br/corteva).

H - Financiamento Direto
A Vegus Construtora e Incorporadora, líder em vendas de imóveis na região 
de Guarulhos, criou o plano de fi nanciamento imobiliário direto com a 
construtora. Seus clientes podem fi nanciar o valor integral do imóvel sem 
comprovação de renda e sem burocracia, tornando-se a alternativa ideal para 
profi ssionais autônomos ou compradores que possuem qualquer restrição 
em seus nomes. Com o pré-lançamento de um de seus mais recentes em-
preendimentos, a Vegus tem possibilitado a assinatura 100% eletrônica de 
todos os termos do contrato de venda e compra de imóveis. A prática, que 
ainda é uma novidade no mercado, será adotada para todos os contratos 
da empresa. Mais informações em (http://www.vegus.com.br/).

I - Marketing Digital
Avaliar em que ponto da jornada do consumidor a publicidade digital 
teve um papel efetivo na decisão de compra e ajudar os anunciantes a 
avaliarem como alocar melhor suas verbas é o tema que será tratado pelo 
IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau) no curso Planos de Mensu-
ração e Atribuição,nesta sexta-feira (5), das 9h às 18h30, na Agência 
Sunset. Temas como utilização das plataformas tecnológicas existentes, 
escolha das abordagens mais adequadas para cada contexto, elaboração 
de relatórios e a tomada de decisões estratégicas, de acordo com os re-
sultados obtidos. Os participantes serão capazes de compreender melhor 
a evolução da jornada do consumidor e ter uma noção real do impacto 
de cada estratégia de marketing utilizada durante esse percurso. Saiba 
mais em: (https://iabbrasil.com.br/modelos-de-atribuicao/). 

J - The Everywhere Store 
A Conferência ‘The Everywhere Store’ anuncia o último encontro de sua 
agenda em 2018. Após consolidar-se como um dos mais importantes even-
tos do setor varejista, na edição americana que ocorreu em janeiro, e na 
Espanha em maio, chegou a vez do Brasil receber novamente os varejistas 
locais. A nova edição acontece no próximo dia 18, no Hotel The Capital, e 
segue com curadoria da Tlantic, multinacional especializada em soluções 
de varejo. O evento conta com as apresentações de executivos da Marisa, 
CAB, Casa Rena e especialistas em Varejo da FGV.  Mais nformações no 
tel. (11) 3571--4038; inscrições (communication@tlantic.com).

consulte sua agência de confi ança, ou ligue para
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D - 1 Milhão de Unidades
A Chevrolet está celebrando a marca de 1 milhão de unidades produzidas 

Se o século XXI trouxe 

uma lição ao mundo 

corporativo, é de que 

as empresas precisam 

fazer muito mais do que 

apenas pensar em lucro

Além de prezar pela sua 
imagem frente aos seus 
clientes e consumido-

res, elas possuem um papel 
transformador fundamental 
em nossa sociedade, que é a 
responsabilidade por lapidá-lo 
e unifi cá-lo. Ou seja, fazer do 
mundo um lugar melhor! Isso 
inclui não somente as ações 
sociais e as questões ambien-
tais, mas também a inclusão de 
pessoas com defi ciência física 
no trabalho.

Atualmente existe toda 
uma legislação que “obriga” 
a empresa com mais de 100 
funcionários a ter entre 2% e 
5% do quadro de colaborado-
res sendo portador de alguma 
defi ciência. Dentro desta legis-
lação, que já existe desde 1989, 
existem inúmeros pormenores 
com referência a qualquer tipo 
de discriminação e talvez a em-
presa tenha que fazer alguma 
adaptação, dependendo do 
tipo da contratação.

A legislação existe para que 
as empresas se comprometam 
em inserir este perfi l de pessoa 
no mundo corporativo, porém 
esta atitude além de agregar 
valor, posicionamento e visibi-
lidade à marca, traz melhoria 
para a imagem da empresa, 
conhecimento de exemplos 
de superação para os demais 
membros das equipes, além de 
fortalecer os propósitos e os 
valores da corporação.

Este tipo de assunto não 
deveria ser obrigatório, pois é 
um dever da empresa para com 
a comunidade a que está inse-
rida. A inclusão social também 

deve ser uma preocupação 
para as empresas que desejam 
impactar a sociedade de forma 
positiva, além de ser um tema 
atual e discutido com frequ-
ência, independentemente do 
tipo de inclusão a ser realizada. 
O papel do empresário é o 
de propagar através das suas 
ações exemplo e motivação 
para que outros pares apoiem e 
repliquem as ações de inclusão 
em suas empresas.

Ou seja, a transformação, 
acima de tudo, acontece den-
tro de sua própria “casa”, e não 
somente com ações de inclu-
são, mas principalmente pelo 
desenvolvimento das pessoas 
dentro da corporação, pro-
movendo a sustentabilidade, 
inserindo-as como uma família 
e incentivando-as a participar 
ativamente das ações e dos 
propósitos. 

Ao contratar uma pessoa 
com deficiência física, ao 
promover a inclusão social 
e outros tantos benefícios, 
há um reflexo imediato e 
positivo, principalmente na 
avaliação dos seus próprios 
colaboradores, que são os re-
ais promotores da sua marca 
lá fora, de forma clara, honesta 
e consistente.

A Lei de Cotas muitas vezes 
está rondada de falta de infor-
mação por parte dos gestores, 
que desconhecem as particu-
laridades da defi ciência. Em 
outras palavras, é preciso 
investir também em uma boa 
equipe e desmistifi car estas 
ideias, oferecendo às pessoas 
aquilo que elas precisam, as-
sim desenvolvendo um bom 
trabalho. 

Estas leis não são uma obri-
gação, mas sim, uma grande 
oportunidade de construir um 
ambiente mais diverso.

(*) É CEO da Encanto.

Robson Costa (*)

Bens intermediários 
causam queda na 
produção industrial

A produção industrial bra-
sileira caiu 0,3% na passagem 
de julho para agosto. Essa é a 
segunda taxa negativa consecu-
tiva do indicador, que acumula 
queda de 0,4% em dois meses. 
O dado é da Pesquisa Industrial 
Mensal, divulgada ontem (2), 
no Rio de Janeiro, pelo IBGE. 
Apesar disso, a produção indus-
trial apresentou altas de 3,8% 
na média móvel trimestral, 2% 
na comparação com agosto do 
ano passado, 2,5% no acumula-
do do ano e 3,1% no acumulado 
de 12 meses.

A queda de julho para agosto 
foi provocada pelos bens inter-
mediários, isto é, os insumos 
industrializados usados no setor 
produtivo (-2,1%), e pelos bens 
de consumo semi e não duráveis 
(-0,6%). Paralelamente, tive-
ram alta os bens de capital, isto 
é, as máquinas e equipamentos 
(5,3%), e os bens de consumo 
duráveis (1,2%). 

O IBGE disse que 14 das 26 
atividades tiveram recuo na 
produção de julho para agosto, 
com destaque para o setor de 
coque, produtos derivados do 
petróleo e biocombustíveis, que 
recuou 5,7%. 

Outro setor com queda signifi -
cativa foi o de bebidas (-10,8%). 
Doze atividades tiveram alta na 
produção, com destaque para 
veículos automotores, reboques 
e carrocerias (2,4%) e produtos 
farmoquímicos e farmacêuticos 
(8,3%) (ABr).

O Índice de Preços ao Con-
sumidor Semanal (IPC-S) 
registrou alta em seis das sete 
capitais pesquisadas pela Fun-
dação Getulio Vargas (FGV), 
de agosto para setembro. 
Uma capital, Belo Horizonte, 
manteve o índice nos dois 
meses (0,2%). No último le-
vantamento, a infl ação havia 
recuado em quatro das sete 
capitais pesquisadas. Entre 
as capitais em alta, o principal 
crescimento foi observado em 
Brasília: 1,05 ponto percentual 
(ao passar de -0,19% para 
0,86%). 

Depois de Brasília, aparece 
São Paulo (0,49 ponto percen-
tual, ao passar de 0,13% para 
0,62%). As outras capitais ti-
veram as seguintes altas: Porto 
Alegre (0,44 ponto percentual, 
ao passar de 0,01% para 0,45%), 
Rio de Janeiro (0,25 ponto per-
centual; de 0,12% para 0,37%), 
Salvador (0,18 ponto percen-
tual; de -0,03% para 0,15%) e 
Recife (0,07 ponto percentual; 
de 0,19% para 0,26%). A média 
nacional do IPC-S cresceu 0,38 
ponto percentual, ao passar de 
0,07% em agosto para 0,45% em 
setembro (ABr).

Desse total, 60% foram ex-
portados, com destaque 
para os mercados norte-

-americano, alemão, italiano e 
japonês, que compram quase 
metade do montante. Os 40% 
restantes são absorvidos pelo 
mercado interno, o que coloca 
o Brasil como segundo maior 
consumidor de café do planeta, 
com cerca de 23 milhões de 
sacas do produto ao ano, atrás 
apenas dos Estados Unidos.

Apesar da posição destacada 
no setor, o país exporta pouco 
o produto industrializado, que 
tem maior valor agregado. “O 
Brasil é o maior exportador de 
café em grão cru, que agrega 
pouco valor, porque pratica-
mente não há muita industriali-
zação do produto, que é vendido 
conforme sai da lavoura. O 
trabalho de industrialização 
acaba sendo feito no país que 
comprou a matéria-prima”, diz o 
diretor executivo da Associação 
Brasileira da Indústria de Café 

O café é a cultura que mais emprega gente no campo,

informa a Abic.

O número de linhas pós-
-pagas no Brasil aumentou 
13,5% na comparação entre 
agosto de 2018 e o mesmo 
mês do ano passado. Os da-
dos, divulgados pela Anatel, 
mostram que o país fechou 
o mês de agosto com 94,98 
milhões de linhas ativas, um 
crescimento de 11,30 milhões 
na comparação com agosto de 
2017. Os números reafi rmam a 
tendência de crescimento das 
linhas pós-pagas em relação 
às pré-pagas, que vêm caindo, 
mas ainda são maioria no país. 

De cada 100 linhas móveis 
no país, 59 são pré-pagas e 
41 pós-pagas. Mesmo assim, 
em 12 meses, o número de 
linhas pré-pagas teve redu-
ção signifi cativa, de 12,05%. 
Na comparação com agosto 
do ano passado, foram regis-
tradas menos 19,10 milhões, 
fechando agosto passado com 
139,39 milhões pré-pagas.

“Os quatro principais grupos 
da telefonia móvel no país 
detêm 228,77 milhões de 
linhas em operação (97,61% 
do mercado). A Vivo tem 
74,96 milhões de linhas mó-
veis (31,98%); a Claro, 58,80 

Números reafi rmam tendência de crescimento

das linhas pós-pagas.
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Exportar café de alta qualidade 
é desafi o do Brasil, diz Abic

Maior produtor mundial de café, o Brasil colheu neste ano safra recorde de mais de 60 milhões de 
sacas do grão nas lavouras de todo o país

três vezes mais valor agregado 
que o café tradicional. “O merca-
do internacional rejeita os cafés 
de qualidade menor. É como no 
mercado de vinho, em que os 
produtos de alta qualidade têm 
mais espaço e preços melhores”.

Desde 2006, a Abic premia 
as melhores marcas de café 
do país com base na avaliação 
do Programa de Qualidade do 
Café (PQC), que incentiva e 
estimula a melhoria da quali-
dade do produto nacional. São 
quatro categorias: gourmet, 
superior, tradicional e extra 
forte. Além de ser uma paixão 
nacional, o café é um dos prin-
cipais produtos do agronegócio 
brasileiro e envolve uma grande 
força de trabalho. “Trigo, soja 
e milho são mecanizadas, mas 
o café tem uma colheita que 
depende muito da mão do 
produtor. Estima-se que essa 
cultura empregue 6 milhões de 
trabalhadores no país”, destaca 
Hersckowicz (ABr).

(Abic), Nathan Hersckowic. 
Apenas o café solúvel, que 
representa cerca de 10% das 
exportações, tem algum valor 
agregado além do grão cru.

O empresário foi um dos par-
ticipantes da comemoração do 
Dia Mundial do Café, celebrado 

na segunda-feira (1º), em recep-
ção promovida pelo Ministério 
das Relações Exteriores, no 
Palácio do Itamaraty. Herscko-
wicz ressaltou que é preciso 
investir no desenvolvimento de 
um produto de alta qualidade, o 
chamado café gourmet, que tem 

Linhas pós-pagas crescem 
13,5% em 12 meses

milhões (25,09%); a TIM, 56,17 
milhões (23,97%); e a Oi, 38,84 
milhões (16,57%). As pequenas 
prestadoras da telefonia móvel, 
juntas, somam 5,60 milhões 
de linhas (2,39%)”, informou 
a Anatel.

A Vivo foi a única operadora 
que cresceu no período de 12 
meses, com mais 386 mil linhas 
móveis e percentual de 0,52%. 
Nas demais, o número de as-
sinantes caiu. Em 12 meses, 
houve redução de 2,75% no 
número de assinantes. Entre 
as tecnologias usadas, as linhas 

de 4G representam mais da 
metade das linhas ativas no 
mercado, com 52,33% de 
participação e totalizando, 
em agosto, 122,65 milhões de 
unidades. 

Em seguida. vêm as linhas 
de 3G, que somam 28,85% de 
participação e 67,61 milhões. 
As de tecnlogia 2G somam 
26,49 milhões de linhas e 
11,3% do mercado. As linhas 
móveis voltadas para apli-
cações máquina-máquina 
(M2M) são 17,62 milhões, 
participação de 7,52% (ABr).

IPC-S cresce em seis capitais 
entre agosto e setembro
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Pacto de governabilidade 
na sociedade do 
conhecimento

O Artigo 84 da 

Constituição, em seu 

inciso I, estabelece que a 

nomeação dos ministros 

de Estado “compete 

privativamente 

ao presidente da 

República”

Em nossa história re-
publicana, porém, tal 
prerrogativa tem sido 

exercitada principalmente 
para a escolha dos titulares 
da área econômica. Os demais 
cargos são indicados pelos par-
tidos da base de sustentação 
do Executivo no Congresso 
Nacional, no âmbito do pacto 
de governabilidade resultante 
das eleições.

As composições políticas 
para a formação do gabinete 
são aceitáveis e necessárias 
no contexto das democracias, 
como ocorre de modo acentu-
ado nas nações parlamentaris-
tas. Entretanto, esse processo 
precisaria respeitar o critério 
de capacitação técnica, nem 
sempre observado em nosso 
país, criando-se, assim, difi cul-
dades para o desenvolvimento 
de políticas públicas efi cazes 
em áreas fundamentais. 

E há o agravante da des-
continuidade de programas 
bem-sucedidos nas mudanças 
de gestão. Ressalve-se que ti-
vemos, em distintos governos, 
nomes de excelência indicados 
por partidos, sendo os ocupan-
tes parlamentares ou não. 

Seria estratégico para o Bra-
sil que o próximo presidente, 
além dos ministros da área 
econômica, também escolhes-
se de modo direto, conforme 
quesitos eminentemente téc-
nicos e de competência, os 
da Educação, Cultura e da 
Ciência e Tecnologia. Explico: 
essas são áreas – em paralelo 
à vital condução da política 
econômica – decisivas para a 
recuperação nacional e partici-
pação mais competitiva do País 
na nova globalização do Século 
XXI, inserida na chamada 
sociedade do conhecimento. 

As agendas de trabalho 
dessas pastas são de prazo 
longo, perpassando gerações. 
Ao lado dos naturais ajustes 
de percurso, necessitam de 
planos e projetos de longo 
alcance, abraçados e apoiados 
por toda a população, como 
fator crítico para sairmos da 
armadilha de pais de renda 
média e alcançarmos todo 
nosso potencial de geração de 
igualdade de oportunidades, 
desenvolvimento e riqueza. 

Embora fundamental e 
prioritária, não basta a gestão 
econômica efi caz, ancorada 
por reformas estruturais, 
como a previdenciária e tri-
butária, o equilíbrio fi scal e 
cambial, redução do “custo 
Brasil”, desburocratização e 

outras medidas incansavel-
mente sugeridas. No mundo 
da Indústria 4.0, inteligência 
artifi cial, internet das coisas, 
robôs e crescente aplicação 
da cibernética, o crescimen-
to sustentado somente será 
possível no âmbito do saber, 
de modo a se responder com 
efi cácia à rápida e profunda 
transformação dos processos 
produtivos e da estrutura do 
trabalho. 

Nesse novo cenário, as 
políticas públicas relativas 
à educação, cultura e P&D 
somam-se à gestão da eco-
nomia e do desenvolvimento 
como fatores condicionantes 
de nossa capacidade de nos 
converter em uma economia de 
renda alta. No caso do Brasil, 
os desafi os são ainda maiores, 
pois teremos de ingressar no 
novo momento disruptivo 
global em meio a uma notável 
recuperação de investimentos, 
empregos e competitividade, 
com indicadores internos ain-
da muito abalados pela pior 
recessão de nossa história. 

Temos um país excessiva-
mente polarizado e ainda se 
debatendo com questões ana-
crônicas, há muito superadas 
pelas nações vencedoras no ce-
nário mundial. Por isso, inde-
pendentemente do presidente 
eleito e das suas composições 
políticas, é essencial que a no-
meação de ministros às pastas 
decisivas para nosso desenvol-
vimento atenda estritamente 
à competência técnica, aliada 
à capacidade mobilizadora de 
políticas públicas e articulação 
no diagnóstico das prioridades. 

Os brasileiros não podem 
prescindir desse critério. Afi -
nal, é o seu voto que confere 
ao presidente a prerrogativa 
constitucional de nomear e 
exonerar ministros. Depen-
dendo de quem assumir a 
Presidência da República em 
janeiro de 2019, o País terá 
um número diferente de mi-
nistérios, conforme se observa 
no programa de governo dos 
distintos candidatos. Na for-
mação do novo gabinete, todas 
as pastas serão importantes, 
mas as que compõem as áreas 
do conhecimento são decisivas 
para nossa agenda de desen-
volvimento. 

Nas eleições deste ano, mais 
do que nunca, em paralelo 
às democráticas alianças e 
composição de uma base de 
sustentação do governo no 
Parlamento, o principal pacto 
de governabilidade deve ser 
fi rmado com a sociedade. 

É preciso resgatar em termos 
práticos o princípio basilar do 
Estado de Direito, também 
consagrado na nossa Consti-
tuição, de que o poder emana 
do povo e em seu nome deve 
ser exercido! 

(*) - É presidente da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil e de 

Confecção (Abit).

Fernando Valente Pimentel (*)

De acordo com o professor 
especialista em direito 
eleitoral Daniel Falcão, 

votos nulos, assim como os 
brancos, não são computados 
como válidos e não são con-
tabilizados em um resultado 
eleitoral. Portanto, não causam 
o cancelamento de um pleito.

Para defensores da campa-
nha do voto nulo, o Artigo 224 
do Código Eleitoral prevê a ne-
cessidade de marcação de nova 
eleição se a nulidade atingir 
mais de metade dos votos do 
país. Segundo Falcão, o grande 
equívoco dessa teoria está no 
que se identifi ca como ‘nulida-
de’. “A nulidade a que se refere 
o Código Eleitoral decorre de 
outra situação. A constatação 
de fraude nas eleições, como, 
por exemplo, eventual cassação 
de candidato eleito condenado 
por compra de votos. 

Nesse caso, se o candidato 
cassado obteve mais da metade 

O eleitor vota nulo quando digita na urna eletrônica um número 

que não pertence a nenhum candidato e aperta o botão “confi rma”.
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De todas as 358 candidaturas registradas para 
as 54 vagas em disputa para o Senado, 82,4% são 
de homens. As mulheres representam apenas 
17,6%. Os dados são do TSE, têm como base 
a autodeclaração dos candidatos e reúnem in-
formações sobre outras características , como 
raça, grau de instrução e ocupação.

A diferença entre gêneros também é acen-
tuada ao se analisar o perfi l dos candidatos 
para todos os casos. Somando os postulantes 
às assembleias legislativas, aos governos esta-
duais, à Câmara, ao Senado e à Presidência da 
República, os candidatos são 68,3% do total, 
contra 31,7% de candidatas. De acordo com o 
IBGE, a população brasileira é formada majo-
ritariamente por mulheres: 51,8%.

Os postulantes ao Senado são também ligeira-
mente mais velhos do que a média dos candidatos 
para outros cargos. Mais da metade (51,6%) 
ultrapassou os 55 anos de idade. Somando todos 
os cargos, os candidatos se encontram mais 
frequentemente na faixa etária entre 45 e 49 
anos. O ensino superior é o grau de instrução 
predominante. Mais de 80% informaram ao TSE 
ter concluído um curso universitário. 

Dos candidatos, 12,57% dizem ter o ensino 

médio completo e 5% informam ter ensino 
superior incompleto. Um candidato afi rma ter 
o ensino fundamental completo (0,28%) e dois 
não concluíram sequer essa etapa de formação 
(0,56%). 65,3% dos candidatos ao Senado 
informaram ser de raça branca, seguidos por 
parda (24%), preta (9,7%), indígena (0,5%) e 
amarela (0,2%). A proporção não refl ete a da po-
pulação brasileira, em que 46,7% se identifi cam 
como pardos, 8,2%, pretos e 44,2%, brancos. 
O percentual de casados entre os candidatos 
é de 67,8%. Já 15,9% estão solteiros, 12,8%, 
divorciados, 2,2%, viúvos e pouco mais de 1% 
separado judicialmente.

Advogados são maioria entre as profi ssões 
citadas. Dos 358 postulantes ao cargo de 
senador, 44 declaram ter essa profi ssão como 
ocupação, o que corresponde a 12,2%. Muitos 
também informam ocupar algum cargo eletivo: 
40 deputados, 30 senadores, 1 prefeito e 5 ve-
readores tentam uma das 54 vagas em disputa. 
Somados, eles correspondem a 21,2% dos 
candidatos. Empresários (8,6%), professores 
universitários (6,1%) e médicos (3,3%) são 
outras profi ssões frequentes entre aqueles que 
concorrerão no dia 7 de outubro (Ag. Senado).

Mais de 80% dos candidatos ao Senado são homens e a média de idade é de 55 anos.

Marcos Oliveira/Ag.Senado

Tramita na Comissão de Assuntos Econômicos 
do Senado o projeto que restabelece o conceito 
de empresa brasileira de capital nacional, abrindo 
a possibilidade de concessão de “proteção e be-
nefícios especiais temporários” a tais empresas 
que sejam consideradas estratégicas para o país.

O objetivo do projeto, apresentado pelos sena-
dores Roberto Requião (MDB-PR) e Cristovam 
Buarque (PPS-DF) e pelo ex-senador Pedro 
Simon, é restaurar, na forma de lei ordinária, o 
texto do artigo 171 da Constituição, revogado 
em 1995. O artigo considerava empresa brasileira 
de capital nacional aquela sob controle efetivo 
(entendido como a maioria do capital votante e o 
exercício do poder decisório sobre as atividades) 
de pessoas domiciliadas e residentes no país.

Os autores argumentam que retirar essa de-
fi nição do texto constitucional “causou graves 
prejuízos aos interesses do país”. No entendi-
mento dos senadores, que dedicaram o projeto 
à luta do presidente João Goulart pela empresa 
nacional, a revogação do artigo promoveu a sim-
ples desconstitucionalização da questão, o que 
não impede que a defi nição de empresa brasileira 
de capital nacional possa ser reintroduzida por 
meio de projeto sem necessidade de alteração 
na Constituição. 

O texto ainda permite que a legislação conceda 
benefícios temporários a empresas brasileiras 
estratégicas para a defesa nacional ou para o 

Proposta recebeu relatório favorável na 

Comissão de Assuntos Econômicos.

A Câmara dos Deputados 
analisa proposta que concede 
à União prazo de cinco anos 
para publicar na internet 
mapas oficiais delimitando 
os terrenos de marinha. Pelo 
texto, os mapas indicativos 
dos terrenos de marinha deve-
rão se sobrepor aos mapas da 
geografi a atual dos municípios 
afetados.

É o que prevê o projeto do 
deputado Lelo Coimbra (MDB-
-ES). Pela proposta, a União 
não poderá cobrar taxas de 
imóveis localizados em regiões 
cujos mapas não tenham sido 
publicados online dentro do 
prazo. O texto proíbe ainda 
cobranças posteriores relativas 
ao período entre o fi m do prazo 
e o da publicação dos referidos 
mapas.

Coimbra lembra que a au-
sência dessa informação causa 
insegurança jurídica no setor 
imobiliário brasileiro, uma vez 

que até a matrícula do imóvel 
registrada em cartório pode 
não especifi car se determinado 
terreno é ou não de marinha. 
“Surpreendido com a informa-
ção de que o terreno é de mari-
nha, ou acrescido de marinha, o 
possível comprador do terreno 
torna-se mero ocupante e não 
mais proprietário do imóvel”, 
explica o autor. 

A linha do preamar médio 
consiste na média das marés 
altas do ano de 1831, que foi 
usado como referência como 
forma de estabelecer um mar-
co para a medição, uma vez 
que ao longo dos anos a costa 
marítima apresenta mudanças 
em decorrência de processos 
erosivos ou aterros. O projeto 
será discutido e votado con-
clusivamente nas comissões de 
Defesa Nacional; de Trabalho; 
de Finanças e Tributação; e 
de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

Divulgação de lista 
de medicamentos 
gratuitos no SUS

Proposta em análise na Câmara 
torna obrigatória a divulgação ao 
público da lista de medicamentos 
oferecidos gratuitamente pelo 
SUS. A listagem deverá ser afi xada 
em local de fácil acesso e ampla 
visibilidade e, quando possível, 
nos sites de estabelecimentos que 
comercializam medicamentos. 
O envio e a atualização da lista 
de medicamentos gratuitos para 
divulgação será, pela proposta, 
responsabilidade do SUS.

A obrigatoriedade prevista 
no projeto do deputado Victor 
Mendes (MDB-MA), não se aplica 
a hospitais, unidades de pronto-
-atendimento, centros médicos 
e estabelecimentos congêneres 
públicos ou particulares. “Embora 
a saúde seja um direito de todos e 
dever do Estado, verifi ca-se cons-
tantemente que diversos cidadãos 
não têm acesso a medicamentos 
distribuídos gratuitamente, prin-
cipalmente por desinformação”, 
disse o deputado.

O descumprimento da medida 
sujeita o infrator a advertência 
e multa, que será aplicada em 
dobro no caso de reincidência. O 
projeto será analisado, em caráter 
conclusivo, pelas comissões de Se-
guridade Social; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Câmara 
estuda 
atualizar texto 
do Estatuto
do Idoso

Na comemoração dos 15 
anos de vigência do Estatuto 
do Idoso, e objetivando que 
a legislação continue efi caz, a 
Comissão de Defesa dos Direi-
tos da Pessoa Idosa criou uma 
subcomissão para atualizar o 
texto vigente. “São 15 anos de 
uma legislação avançada que já 
garantiu vários direitos aos nos-
sos idosos”, afi rma a deputada 
Carmen Zanotto (PPS-SC), co-
ordenadora da subcomissão. O 
grupo, que analisa 134 projetos, 
deve concluir seus trabalhos em 
novembro.

Segundo dados do IBGE, a 
população brasileira vem enve-
lhecendo e nos últimos 4 anos 
ganhou 4,8 milhões de idosos, 
superando a marca dos 30,2 
milhões em 2017. O secretário 
nacional de Defesa dos Direi-
tos da Pessoa Idosa, Rogério 
Ulson, lembrou que o estatuto 
resgata a obrigação que toda a 
sociedade tem de proteger seus 
integrantes mais velhos. 

“Nós queremos fazer com que 
esse aumento da expectativa de 
vida que existe hoje no Brasil 
que seja acompanhado com o 
aumento da qualidade de vida. 
Sendo a pessoa idosa protago-
nista e não alguém que precise 
de uma tutela. Então para isso 
os nossos esforços em relação 
ao desenvolvimento de políticas 
públicas para promover o enve-
lhecimento ativo e saudável” 
(Ag.Câmara).

M
ar

co
s 

O
liv

ei
ra

/A
g.

Se
na

do

Saiba qual é a diferença 
entre votos brancos e nulos
Apesar do comparecimento a um local de votação nas eleições ou justifi cativa de ausência ser 
obrigatório no Brasil, o eleitor é livre para escolher ou não um candidato, já que tem opção de votar 
em branco ou nulo

Antes de decidir como vai 
votar, o eleitor também pre-
cisa saber que votos brancos 
não são direcionados para o 
candidato que está à frente 
na votação. Este mito surgiu 
com o antigo Código Eleitoral 
de 1965, que determinava que 
os brancos contassem para o 
quociente eleitoral. Isso fazia 
com que o quociente fosse mais 
alto, difi cultando que legendas 
partidárias de menor expressão 
alcançassem o índice. A regra 
caiu com o código aprovado 
em 1997.

Segundo o professor Daniel 
Falcão, a abstenção na votação, 
mesmo em números elevados, 
não provoca a realização de 
uma nova eleição. Nesses 
casos, os eleitores que não 
compareceram para votar ape-
nas perdem a oportunidade de 
escolher seus representantes e 
manifestam o seu desconten-
tamento (ABr).

dos votos, será necessária a 
realização de novas eleições”. 
Outro caso é a opção pelo voto 
em branco ou nulo. “Se em uma 
localidade com 2 mil votos, 
1.999 fossem brancos ou nulos, 
o único voto válido elegeria 
quem o recebeu”, exemplifi cou. 

O eleitor vota nulo quando 
digita na urna eletrônica um 

número que não pertence a 
nenhum candidato e aperta o 
botão “confi rma”. O voto em 
branco é registrado quando o 
eleitor pressiona o botão “bran-
co” e em seguida a tecla verde 
para confi rmar. O professor 
Daniel Falcão também alerta 
que, uma vez confi rmado, o 
voto é contabilizado. 

TSE traça perfi l de 
candidaturas ao Senado

Defi nição de empresa brasileira de 
capital nacional

União deve publicar 
mapas de terrenos

de marinha na internet

desenvolvimento do país e, no caso de “setor 
imprescindível ao desenvolvimento tecnológico 
nacional”, exija que o controle da organização 
se estenda ao poder decisório para desenvolver 
ou absorver tecnologia e imponha percentuais 
de participação de pessoas físicas do país em 
seu capital. Por fi m, as aquisições de bens e 
serviços pelo poder público darão tratamento 
preferencial à empresa brasileira de capital 
nacional (Ag.Senado).



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

consulte sua agência de 
confi ança, ou ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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Kadoli Participações Ltda. - CNPJ nº 20.023.282/0001-50
Demonstrações Financeiras do Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 (Em milhares de reais (exceto quando mencionado de outra forma))

Balanço Patrimonial  Nota 2017 2016
Ativo/Circulante   55.470 3
Caixa e equivalentes de caixa  4 55.470 3
Não circulante   497.280 512.714
Sociedade controlada - TEP Chile   - 70
Investimentos em controladas  5 497.280 512.644
Total do ativo   552.750 512.717
Balanço Patrimonial  Nota 2017 2016
Passivo/Circulante   7.651 2.507
Fornecedores   1 1
Imposto de renda e contibuição social  6 7.650 2.506
Não circulante   14.377 17.685
Imposto de renda e contibuição social  6 14.170 17.547
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC   207 138
Patrimônio líquido  7 530.722 492.525
Capital social   450.795 450.647
Lucros (Prejuízos) acumulados   85.031 51.654
Ajuste de variação cambial   (5.104) (9.776)
Total do passivo e patrimônio líquido   552.750 512.717

Demonstração do Resultado
Receitas (Despesas) operacionais  Nota 2017 2016
Gerais e administrativas   (427) (66)
Equivalência patrimonial  5 125.200 143.338
Lucro operacional   124.773 143.272
Resultado financeiro   4.538 -
Receitas financeiras   4.970 -
Despesas financeiras   (432) -
Lucro antes do IR e da CS   129.311 143.272
IR e CS Corrente  6 (1.351) -
IR e CS Diferidos  6 (28.907) (36.920)
Lucro líquido do exercício   99.053 106.352
Quantidade de quotas ao final do exercício  7 30.992 30.992
Lucro básico quotas do capital social final - R$   3,20 3,43

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Quotistas e Administradores da Kadoli Participações Ltda. - São Pau-
lo - SP. Opinião sem ressalva: Examinamos as demonstrações financeiras 
da Kadoli Participações Ltda. (“Sociedade”) que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como o resumo 
das correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. Em nossa opinião as demonstrações financeiras acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Kadoli Participações Ltda. em 31 de 
dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossa res-
ponsabilidade, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção 
intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras”. Somos independentes em relação à Sociedade de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros 
assuntos: As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2016, apresentadas para fins de comparação, foram por nós 
examinadas, cuja opinião sem ressalva foi emitida em 31 de julho de 2017. 
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financei-
ras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresen-
tação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como ne-
cessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 
elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade da sociedade continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade opera-
cional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações finan-
ceiras a não ser que a administração pretenda liquidar a Sociedade ou ces-
sar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. Os responsáveis pela administração da So-
ciedade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são ob-
ter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mante-
mos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos 
e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-

mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou represen-
tações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade. • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-
tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Con-
cluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias 
que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de conti-
nuidade operacional da Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza 
significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modi-
ficação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar 
a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional. Comuni-
camo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Pau-
lo, 18 de setembro de 2018. Progress Auditores Independentes - CRC 
2SP021623/O-0; João Henrique Lara - Contador - CRC 1SP159593/O-2.

A Diretoria Edilson José Filho - CRC nº1SP122938-O-0

Demonstração do Resultado Abrangente  2017 2016
Lucro líquido do exercício  99.053 106.352
Outros resultados abrangentes  - -
Ganho (perda) cambial na conversão de investimentos  4.672 (271)
Resultado abrangente do exercício  103.725 106.081

Demonstração do Fluxo de Caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais  2017 2016
Lucro líquido do exercício  99.053 106.352
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa 
 gerado pelas atividades operacionais:  31.349 16.801
Equivalência patrimonial  (125.200) (143.338)
Imposto de renda pago no exterior  27.238 16.867
Imposto de renda e contribuição social  30.258 36.920
Variações nos ativos operacionais:  (28.421) (16.936)
Sociedade controlada  70 (70)
Variações nos passivos operacionais: Fornecedores  - 1
Impostos e contribuições  (28.491) (16.867)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  2.928 (135)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Recebimento de dividendos de controlada no exterior  112.322 -
Caixa aplicado nas atividades de investimentos  112.322 -
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC  69 138
Integralização de capital  148 -
Distribuição de lucros  (60.000) -
Caixa gerado pelas atividades de financiamentos  (59.783) 138
Aumento no caixa e equivalentes de caixa  55.467 3
Caixa e equivalentes de caixa - Início do período  3 -
Caixa e equivalentes de caixa - Fim do período  55.470 3
Aumento no caixa e equivalentes de caixa  55.467 3

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
   Lucros Ajuste de 
  Capital  (Prejuízos) variação 
  social Acumulados cambial Total
Em 31/12/2015  450.647 (36.892) (9.505) 404.250
Lucro líquido do exercício   106.352  106.352
Ajuste de equivalência patrimonial 
 de controlada no exterior   (17.806)  (17.806)
Perda cambial na conversão 
 de investimentos    (271) (271)
Em 31/12/2016  450.647 51.654 (9.776) 492.525
Integralização de capital  148   148
Lucro líquido do exercício   99.053  99.053
Ajuste de equivalência patrimonial 
 de controlada no exterior   (5.676)  (5.676)
Ganho cambial na conversão 
 de investimentos    4.672 4.672
Distribuição de lucros   (60.000)  (60.000)
Em 31/12/2017  450.795 85.031 (5.104) 530.722

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Informações sobre a empresa: A Kadoli Participações Ltda. (“Em-
presa”), constituída em 04 de abril de 2014, tem sua sede localizada no 
município de São Paulo/SP. a. A empresa tem como atividade operacional 
preponderante a participação em outras sociedades ‘Holding”. b. Atualmen-
te participa na empresa TEP Chile SA. 2. Elaboração e aprovação das 
demonstrações financeiras: Base de elaboração, apresentação e divul-
gação das demonstrações contábeis - Declaração de conformidade: 
a) Critérios para elaboração: As demonstrações financeiras da empresa 
são apresentadas em milhares de reais (exceto quando mencionado de ou-
tra forma), foram preparadas com base no custo histórico, são de respon-
sabilidade da Administração e foram elaboradas em conformidade com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, emanadas da legislação societária e 
pelos pronunciamentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - 
CFC. b) As demonstrações financeiras foram aprovadas pela administração 
em 18 de setembro de 2018. 3. Sumário das principais práticas contá-
beis: O resumo das principais práticas contábeis adotadas na elaboração 
das demonstrações financeiras são as seguintes: (a) Caixa e equivalentes 
de caixa: Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e 
aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras estão demonstradas ao 
custo, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento 
do exercício, e possuem vencimentos inferiores a 90 dias ou sem prazos 
fixados para resgate, com liquidez imediata, e estão sujeitas a um insignifi-
cante risco de mudança de valor. (b) Investimentos: Os investimentos em 
sociedades controladas são avaliados pelo método de equivalência patrimo-
nial. (c) Tributos: Impostos correntes: A provisão para imposto de renda e 
contribuição social é calculada e registrada com base no lucro tributável re-
lativo a cada exercício, ajustado na forma legal, calculado à alíquota de 15%, 
acrescido de adicional de 10% excedente a R$ 240. A contribuição social foi 
calculada com base na alíquota de 9% da base tributável. O lucro tributável 
difere do lucro apresentado na demonstração do resultado, porque exclui 
receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de 
excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. (d) De-
mais ativos e passivos: A classificação dos demais ativos e passivos obe-
dece ao prazo de realização ou de exigibilidade e estão demonstrados por 
valores conhecidos e calculáveis, incluindo, quando aplicável, os rendimen-
tos, encargos e variações monetárias “pro rata temporis”. (e) Apuração do 
resultado: O resultado das operações é apurado em conformidade com o 
regime contábil de competência de exercício. (f) Demonstração do fluxo de 
caixa: A Demonstração do Fluxo de Caixa está sendo apresentada de acor-
do com o CPC 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC. 
As demonstrações dos fluxos de caixa refletem as modificações no caixa 
que ocorreram nos exercícios apresentados utilizando o método indireto. Os 
termos utilizados na demonstração do fluxo de caixa são os seguintes: • Ati-

vidades operacionais: são as principais atividades geradoras de receita da 
entidade e outras atividades que não sejam atividades de investimento ou 
de financiamento. • Atividades de investimentos: são as atividades relativas 
à aquisição e alienação de ativos não circulantes e outros investimentos não 
incluídos em atividades operacional e de financiamento. • Atividades de fi-
nanciamentos: são as atividades que têm como consequência alterações na 
dimensão e composição do capital próprio e nos empréstimos obtidos pela 
Empresa. (g) Transações denominadas em moeda estrangeira: Os ativos 
e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são convertidos 
para a moeda funcional usando-se a taxa de câmbio vigente na data das 
demonstrações financeiras. Os ganhos e perdas resultantes da atualização 
desses ativos e passivos verificados entre a taxa de câmbio vigente na data 
da transação e os encerramentos dos exercícios são reconhecidos no re-
sultado, na conta contábil de receitas ou despesas financeiras. As perdas 
ou ganhos cambias decorrentes dos itens não monetários são registrados 
como outros resultados abrangentes no patrimônio líquido. (h) Lucro (Pre-
juízo) básico por lote de mil quotas: Está calculado com base no número 
de quotas em circulação na data de levantamento do balanço patrimonial. 
4. Caixa e Equivalentes de Caixa:  2017 2016
Bancos conta movimento  2 3
Aplicações financeiras de liquidez imediata  55.468 -
  55.470 3
Essas aplicações financeiras em bancos de primeira linha estão demonstra-
das ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de encer-
ramento do exercício, e possuem vencimentos inferiores a 90 dias ou sem 
prazos fixados para resgate, com liquidez imediata, e estão sujeitas a um 
insignificante risco de mudança de valor. 5. Investimentos em Sociedades 
Controladas: A empresa detém investimentos em sociedade controlada no 
exterior avaliados pelo método de equivalência patrimonial: • TEP Chile SA. 
• Informações da controlada em 31 de dezembro de 2017: • Número de 
ações - 30.991.797 ações, correspondentes a 42,541% do capital social. • 
Patrimônio líquido - R$ 1.682.001. • Lucro líquido do exercício - R$ 250.421. 
• A movimentação da conta pode ser assim demonstrada. Movimentação 
de Investimentos:
  2017 2016
Em 31 de dezembro de 2016/2015  678.819 570.425
Equivalência patrimonial  125.200 143.338
Imposto de renda pago no exterior  (27.238) (16.867)
Ajuste equivalência patrimonial de controlada no exterior  (5.676) (17.806)
Recebimento de dividendos  (112.322) -
Perda cambial de conversão  4.672 (271)
Investimentos  663.455 678.819
Deságio na aquisição  (166.175) (166.175)
Em 31 de dezembro de 2017/2016  497.280 512.644

6. imposto de renda e contribuição social: Está assim demonstrado:
  2017 2016
IR - 15%  13.364 16.300
IR Adicional  8.875 10.843
  22.240 27.143
CSLL - 9%  8.018 9.777
Total - IR e CSLL  30.258 36.920
Do ano  (1.351) -
Diferido  (28.907) (36.920)
Total - IR e CSLL  (30.258) (36.920)
Passivo circulante - 12,5% - IN 1520/14  7.650 2.506
Passivo não circulante  14.170 17.547
  21.820 20.053
De acordo com a legislação vigente (Instrução Normativa IN 1520/14), o IR 
e a CSLL devidos em razão dos lucros auferidos por controladas no exterior, 
poderão ser recolhidos na proporção dos lucros efetivamente distribuídos
pelas citadas controladas, nos exercícios subsequentes ao encerramento 
do período de apuração, respeitando-se a proporção mínima de 12,5% do
resultado apurado no 1º exercício subsequente e o saldo remanescente até
o 8º exercício subsequente, valendo para tanto, o maior valor apurado entre
a efetiva distribuição e o percentual mínimo fixado. 7. Patrimônio Líquido: 
Capital social: O capital social da sociedade está dividido em 30.992.297
quotas sociais sem valor nominal, estando totalmente subscrito e integrali-
zado. Lucros acumulados: A distribuição de Lucros está sujeita às delibe-
rações dos quotistas representantes da maioria do capital social.

O pretendente: EDSON DE SOUSA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão ½ ofi cial 
de ar condicionado, nascido em Itabuna - BA, no dia 04/06/1980, residente e domiciliado 
neste subdistrito São Paulo - SP, fi lho de Euclides Tomaz Pereira e de Renilda Santana 
de Sousa. A pretendente: ADILSA BEZERRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
arrematadeira, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/03/1981, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adilson Bezerra da Silva e de Cicera Maria 
Bezerra da Silva.

O pretendente: MARINHO PAIVA DUARTE, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 26/08/1981, residente e domiciliado neste subdistrito 
São Paulo - SP, fi lho de Marinho da Silva Duarte e de Maria Aurora Paiva dos Reis e 
Sa Duarte. A pretendente: CLARISSA SALUTI MARTINS FERREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão designer, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/02/1983, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Martins Ferreira e de 
Eliane Aparecida Saluti Martins Ferreira.

O pretendente: RAPHAEL BEREISIS SIMÃO, estado civil solteiro, profi ssão edu-
cador físico, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/12/1989, residente e domiciliado 
neste subdistrito São Paulo - SP, fi lho de Wladimir Romera Simão e de Maria Lucia 
Bareisis Simão. A pretendente: LARISSA DE AQUINO, estado civil solteira, profi s-
são educadora fi sica, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/09/1990, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Joaquim de Aquino e 
de Maria Isabel Santos de Aquino.

O pretendente: MARCIO ALVES SORANZO, estado civil solteiro, profissão 
gerente de compras, nascido em Tatuí - SP, no dia 08/10/1980, residente e domi-
ciliado neste subdistrito São Paulo - SP, filho de Oswaldo Roberto Soranzo Junior 
e de Nancy Aparecida Alves Soranzo. A pretendente: JÉSSICA SCAGLIONI DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão bancária, nascida em Tatuí - SP, no dia 
17/04/1993, residente e domiciliada em Tatuí - SP, filha de Antonio Moraes da 
Silva e de Patricia Scaglioni.

O pretendente: BRUNO VITICA VENTURI, estado civil divorciado, profi ssão gerente 
de operações, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/06/1985, residente e domiciliado 
neste subdistrito São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Venturi e de Neila Fatima Vitica 
Venturi. A pretendente: SAMILLI DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão analista, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/03/1991, residente e domi-
ciliada nesta Capital, SP, fi lha de Wagner Feitosa de Oliveira e de Norma Sueli dos 
Santos Oliveira.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: BRUNO LORENA FAJARDO DE CAMPOS, estado civil solteiro, 
profi ssão engenheiro, nascido em Delfi m Moreira - MG, no dia 04/05/1993, residente 
e domiciliado neste subdistrito São Paulo - SP, fi lho de Marcio Ormando Fajardo de 
Campos e de Helenice de Fatima Lorena Fajardo de Campos. A pretendente: JULIANA 
PEÑARANDA GOVATO, estado civil solteira, profi ssão engenheira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 20/08/1991, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Eduardo Baboim Govato e de Tania Carmen Peñaranda Govato.

O pretendente: BRUNO MOREIRA CONTI, estado civil solteiro, profi ssão analista, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 31/10/1993, residente e domiciliado neste subdistrito São Paulo 
- SP, fi lho de Alessandro de Domenico Conti e de Edna Vanusa Moreira. A pretendente: 
ELISANGELA FERREIRA CAIRES, estado civil solteira, profi ssão analista fi nanceiro, 
nascida em Jequié - BA, no dia 08/03/1988, residente e domiciliada no Jardim Piratininga, 
nesta Capital, SP, fi lha de Edvaldo Caires de Souza e de Marilene Nery Ferreira.

O pretendente: RENATO GOMES DE MENEZES FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico de informatica, nascido em Santo André - SP, no dia 16/02/1986, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Renato Gomes de Menezes e de Maria Zenilda Gomes Barreto. 
A pretendente: MARTA SIMÃO SILVA ANSANELLI, estado civil solteira, profi ssão assis-
tente jurídico, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/10/1986, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Ansanelli e de Selma Simão da Silva Ansanelli.

O pretendente: ERICK CALADO FIORI, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro de 
campo, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/03/1990, residente e domiciliado neste 
subdistrito São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Fiori e de Tania Maria Calado Fiori. A 
pretendente: THAÍS SANTOS LIMA, estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 13/01/1993, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Ferreira de Lima e de Luciene Rocha dos Santos Lima.

O pretendente: WAGNER LUCAS DE GOUVEIA, estado civil divorciado, profi ssão ana-
lista de sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/11/1975, residente e domiciliado 
neste subdistrito São Paulo - SP, fi lho de Benedito Lucas de Gouveia e de Vanilda Assalini 
de Gouveia. A pretendente: LILIAM DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão vende-
dora, nascida em São Paulo - SP, no dia 30/01/1972, residente e domiciliada neste sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Benedito Lyra de Souza e de Sebastiana Ramos Vitorino.

O pretendente: ALEXANDER NELSON ARRASCAETA, estado civil solteiro, profi ssão am-
bulante, nascido em Córdoba na Argentina, no dia 30/01/1985, residente e domiciliado neste 
subdistrito São Paulo - SP, fi lho de Félix Orlando Arrascaeta e de Maria Aparecida Crapini. A 
pretendente: FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão ambulante, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 06/09/1985, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Fernando Borges do Nascimento e de Nanci da Silva do Nascimento.

O pretendente: FERNANDO LATORRACA, estado civil solteiro, profi ssão funcionário 
público estadual, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/06/1990, residente e domiciliado 
neste subdistrito São Paulo - SP, fi lho de Claudio Latorraca e de Vera Lucia Rocha. 
A pretendente: THAÍS MARIA RIBEIRO MARINI DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão funcionária pública estadual, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/08/1993, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Batista de Souza 
e de Denise Valeria Ribeiro Marini de Souza.

O pretendente: DENIS VIEIRA DA SILVA CAPECCE, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/02/1988, residente e domiciliado 
neste subdistrito São Paulo - SP, fi lho de João Douglas Capecce Junior e de Vera Helena 
Vieira da Silva Capecce. A pretendente: BRUNA GUIMARÃES RAJANAUSKI, estado 
civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/08/1989, resi-
dente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Luiz Rajanauski e 
de Valdelice Garcia Guimarães Rajanauski.

O pretendente: RAFAEL FALCÃO DE FREDES, estado civil solteiro, profi ssão cabeleireiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 20/07/1987, residente e domiciliado neste subdistrito São 
Paulo - SP, fi lho de Patricio Armando Fredes Saavedra e de Maria Elisa Falção de Fredes. A 
pretendente: CAROLINE DE SOUZA CANCIO PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/04/1992, residente e domiciliada neste sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Geraldo Cancio Pereira e de Terezinha Pedrina de Souza.

O pretendente: MARCELO MAIA GURGEL, estado civil divorciado, profi ssão piloto de 
avião, nascido em São Luis - MA, no dia 08/10/1974, residente e domiciliado neste subdis-
trito São Paulo - SP, fi lho de Francisco Marcos Gurgel Santos e de Myrdes Maia Gurgel. 
A pretendente: DANIELA ZANATTA, estado civil divorciada, profi ssão comerciante, 
nascida em Paranavaí - PR, no dia 07/01/1975, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Arno Domingo Zanatta e de Ilizena Zanatta.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: EDUARDO FILIPE FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 29/09/1981, residente e domiciliado neste subdistrito 
São Paulo - SP, fi lho de Raul Filipe Ferreira e de Doroti Morales Ferreira. A convivente: 
MAYARA GOY NEVES, estado civil solteira, profi ssão analista fi nanceiro, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 05/04/1988, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Itamar Goy Neves e de Carla Colella Goy Neves. Obs.: Faço saber que 
pretendem converter sua União Estável em Casamento.

O convivente: PAULO CÉSAR DE CALAIS PELLICER, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/10/1969, residente e domiciliado 
neste subdistrito São Paulo - SP, fi lho de Pedro Pellicer Netto e de Vilma de Calais Pelli-
cer. A convivente: MARLEY KOHUT, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Peabiru - PR, no dia 22/08/1968, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Basilio Kohut Filho e de Maria de Lourdes Reis Kohut. Obs.: Faço saber que 
pretendem converter sua União Estável em Casamento.

O convivente: MARCELO VICTOR DE FARIA CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/07/1981, residente e domiciliado neste 
subdistrito São Paulo - SP, fi lho de José Carlos de Faria Cardoso e de Maria do Perpetuo 
Socorro de Faria. A convivente: GISELE APARECIDA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão supervisora, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/05/1983, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aparecido Roque dos Santos e de Angela Marta da 
Silva Santos. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

FITACREL Indústria e Comércio de Adesivos Ltda, torna publico que recebeu da Prefeitura de 
Itaquaquecetuba - Secretaria do Meio Ambiente a Licença Prévia, Instalação e de Operação n. 
41/2018, valida até 01/10/2020, p/ a atividade de fabricação de produtos de papel p/ uso comercial e 
de escritório, sito Estrada do Bonsucesso, 605 - Rio Abaixo – Itaquaquecetuba/SP.

3ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 
1010642-15.2014.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). CESAR AUGUSTO FERNANDES, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) ANDERSON SOUZA DE ARAUJO, RG 32.941.475-6, CPF 297.565.738-21, que lhe 
foi proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando 
o recebimento de R$ 8.394,96 (Jun/2014), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais e do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, firmado entre as partes e não pago 
pelo requerido. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO 
e INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial (R$ 8.394,96), 
devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do 
valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Se 
não houver manifestação do réu, ele 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 11 de junho de 2018. 

O Ford T, carro que simboliza 
o nascimento da era do auto-
móvel, comemorou 110 anos 
de lançamento. Apresentado 
ofi cialmente por Henry Ford 
em outubro de 1908, ele ganhou 
rapidamente a fama de produto 
seguro, simples, confi ável e ba-
rato, dando início à revolução 
que colocou o mundo sobre 
rodas.

Para se ter uma ideia, naquela 
época os Estados Unidos conta-
vam com menos de 30.000 km 
de estradas pavimentadas, o 
que tornava dirigir um desafi o 
tanto para os veículos como 
para os motoristas. Feitos ar-
tesanalmente, os carros então 
eram vistos mais como um 
brinquedo de luxo – perigoso, 
barulhento e caro.

A partir de 1913, Henry Ford 
desenvolveu o processo de pro-
dução em série do Modelo T, que 
abriu as portas do mercado de 
massa para o automóvel. Com 
mecânica simples, robusto e 
fácil de manter, ele logo caiu 
no gosto popular. As várias 
melhorias introduzidas ao longo 
do tempo o deixaram mais con-
fortável, rápido e econômico. O 
constante aperfeiçoamento do 
processo produtivo também 

Em Nova Délhi, as fi las na entra-
da de alguns dos restaurantes 
vegetarianos mais populares 

são frequentes. Nos estabelecimentos 
“mistos”, o cardápio vegetariano tem 
destaque. 

Pratos com carne ganham alertas 
chamativos para evitar um erro de 
um cliente desavisado, que pode se 
tornar “impuro” se consumir proteína 
animal.”As escrituras sagradas indi-
cam que sua alma é o que você come. 
Se come bem, sua alma fi cará bem. 
Se come o alimento errado, consome 
álcool e carne, sua alma fi cará mal e 
te levará a cometer atos estúpidos”, 
explicou o sacerdote hindu Acharya 
Brijesh. No comando de um dos 
principais templos dedicados ao deus 
Hanuman na capital do país, Brijesh 
esclareceu que nem todos os hindus 
são vegetarianos. 

Muitas vezes depende, segundo ele, 
do karma e da data de nascimento para 
que a pessoa coma ou não carne. No 
ponto mais alto do sistema de castas 
hindus estão os brahames, que ocu-

Por religião ou necessidade, indianos abraçam 
cada vez mais o vegetarianismo

Na Índia há vegetarianos e não vegetarianos, uma categorização peculiar dos hábitos alimentícios que mostra a realidade de um país no qual não comer 
carne é uma obrigação religiosa do hinduísmo para a elite e uma necessidade para os mais humildes, que adotam a dieta verde por questões fi nanceiras
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o Vegetarianismo ontem (2), os dados 

mostram que a Índia é o principal 
país dos fãs da “comida não violenta”, 
como defi niu o popular guru Baba 
Ramdev.

Segundo a última pesquisa sobre há-
bitos alimentícios feita pelo Ministério 
da Saúde da Índia entre 2015 e 2016, 
30% das mulheres e 22% dos homens 
se declaram puramente vegetarianos 
no país. No entanto, analisando a fundo 
as estatísticas, os números são ainda 
mais impressionantes: 90% da popu-
lação consomem vegetais diariamente, 
contra apenas 6% de carne. “Sim, os 
indianos são vegetarianos, embora 
existam alguns poucos que não são. 
Existe a possibilidade da escolha, 
mas, por natureza, a Índia é um país 
vegetariano”, afi rmou Ramdev, que 
promove esse tipo de dieta através 
de sua própria marca de produtos 
alimentícios.

Em um país onde, segundo dados 
da ONU, 23% da população vive com 
menos de US$ 1,25 (cerca de R$ 5) por 
dia, os preços dos alimentos também 

são importantes na hora de defi nir os 
hábitos alimentares. Enquanto o quilo 
das carnes mais consumidas, como 
frango e cordeiro, custam US$ 3 (R$ 
12) e US$ 6,30 (R$ 25,30), respecti-
vamente, o quilo de arroz pode ser 
cobrado por US$ 1,3 (R$ 5,20). Já o 
quilo de lentilha é encontrado por U$ 
2,70 (R$ 10,85).

Para atender à grande demanda por 
legumes, verduras e hortaliças, Nova 
Délhi, com 18 milhões de habitantes, 
conta com o mercado de Azadpur, no 
norte da capital, um dos maiores da 
Ásia. Chegam ao local 13 mil tonela-
das de alimentos por dia, de acordo 
com o secretário do Comitê de Co-
mercialização de Produtos Agrícolas 
(APMC), Anil Ghildiyal. Desde o início 
da manhã, centenas de carregadores 
enchem os caminhões que partirão 
para os estabelecimentos e restauran-
tes de Nova Délhi. Perto do mercado, 
dezenas de vacas, sagradas na Índia, 
curtem os restos dos alimentos em um 
banquete particular (Elena Granados/
Agência EFE).

pam o sacerdócio ou postos de poder. 
Eles costumam ser na imensa maioria 
vegetarianos para manter um bom 
karma, energia que marca suas ações 
e determinará como reencarnarão 
após a morte.

Por outro lado, no ponto mais baixo 

do sistema de castas estão os “impu-
ros”, relacionados frequentemente 
ao consumo de carne mais barata 
(porco e búfalo). Estes possuem 
karma negativo que marcou sua re-
encarnação como dalits (intocáveis). 
Com a realização do Dia Mundial do 

Ford Modelo T comemora 
110 anos de lançamento

trouxe a redução dos custos: 
lançado por 850 dólares, ele 
chegou ao último ano de pro-
dução, em 1927, custando 290 
dólares.

Com essas qualidades, o 
Modelo T conquistou o público 
americano e de vários países. 
Entre seus primeiros proprietá-
rios estavam o cientista Thomas 
Edison e os astros de Hollywood 
Will Rogers, May Pickford e 
Douglas Fairbanks. Em 1919, a 
Ford foi a primeira fabricante 
de automóveis a se instalar no 
Brasil, com a produção desse 
veículo e do caminhão da linha. 

Seu sucesso gerou também 

mudanças na estrutura da 
empresa, com a criação dos 
primeiros departamentos de 
cor e design. Em 1920, ele re-
presentava mais da metade dos 
veículos em circulação no mun-
do e somou mais de 15 milhões 
de unidades nos seus 19 anos 
de produção. Como reconheci-
mento ao seu um impacto sem 
igual na história, o Modelo T foi 
eleito o “Carro do Século” pela 
Global Automotive Elections 
Foundation no ano 2000, por 
um júri de 132 jornalistas de 
33 países. 

Ao quebrar a barreira das 
distâncias entre as pessoas que 
viviam isoladas nas comunida-
des, ele ajudou a transformar 
os hábitos e estabeleceu novos 
parâmetros para os sistemas de 
transporte em todo o mundo 
(Imprensa Ford).
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Especial

Aline Guedes/Ag. Senado/Especial Cidadania

Embora as enfermeiras sejam orientadas a mudar o recém-
-nascido de posição a cada duas horas, não havia muito a 
ser feito com Gabriel devido aos aparelhos respiratórios. 

Resultado: ele sofreu plagiocefalia — alterações na forma do 
crânio geralmente devido à posição constante.

Assim que percebeu alterações no formato da cabeça, a mãe, 
Raquel Avelar, procurou o pediatra, que constatou a plagiocefalia. 
Ela ressaltou que o diagnóstico precoce foi fundamental para a 
rápida correção do problema.

— Foi um susto, porque a gente desconhecia esse tipo de 
problema — disse.

Segundo o neurocirurgião Luiz Márcio Marinho, quando não 
corrigida a tempo, a plagiocefalia pode trazer consequências 
funcionais, estéticas e neurológicas defi nitivas.

O diagnóstico precoce, como o que salvou Gabriel, ainda 
é um desafio no Brasil. Muitos problemas são detectados 
em fase avançada, impedindo ou atrapalhando o tratamen-
to, como ressalta a geneticista Lavínia Schüler-Faccini, do 
Departamento de Genética da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul.

— Quanto mais cedo se identifi car qualquer tipo de doença, 
menos difícil será a implementação de medidas para uma cura 
rápida e efetiva.

Além de um estilo de vida mais saudável, identifi car problemas 
cedo é importante para garantir tratamento adequado, confor-
me destacou o senador Eduardo Amorim (PSDB-SE), que é 
médico, em sessão especial para marcar o Dia Mundial do Rim, 
em março. Ele lamentou a falta de atenção do governo federal 
e a difi culdade para os pacientes encontrarem serviços como a 
diálise, por exemplo.

— Existe um verdadeiro descompasso. Em muitas localidades, 
há um vazio assistencial e pacientes precisam viajar horas e horas 
para ter atendimento — disse.

Programas de detecção de doenças durante os primeiros meses 
e anos de vida evitam males irreversíveis que podem custar caro 
às vítimas, às suas famílias e ao Estado. O Ministério da Saúde, 
no entanto, ainda não dispõe de ação específi ca com esse fi m, 
fi cando a cargo da população buscar atendimento e fazer exames 
periodicamente.

Diagnóstico precoce viabiliza a cura, 
ressaltam especialistas de medicina

Ele acabou de completar um ano 
de vida e daqui a pouco não se 
lembrará, mas Gabriel Avelar teve 
que utilizar órtese craniana por sete 
meses. Nascido com insufi ciência 
respiratória, fi cou cinco dias na UTI 
quando saiu da sala de parto

Check-up para adultos e exames 
ainda na maternidade são 
fundamentais

Para muitos homens, a bateria 
de exames de check-up é sinôni-
mo de desperdício de tempo e di-
nheiro, mas os médicos recomen-
dam que todas as etapas sejam 
cumpridas anualmente também 
pelas mulheres. A maioria dos 
fatores de risco para doenças 
metabólicas, cardiovasculares 
e os estágios iniciais do câncer, 
por exemplo, não apresentam 
sintomas, segundo o cardiolo-
gista Ivan Pereira Penna.

— Historicamente o homem 
tem mais tendência a ignorar 
sintomas, mas ele precisa de 
acompanhamento mais cedo 
do que a mulher, por questões 
hormonais — explicou.

Para bebês, exames como o 
teste do pezinho e da orelhinha 
devem ser feitos logo no berçário. 
O da orelhinha deve ser feito 
até o terceiro dia de vida para 
detectar defi ciências auditivas. 
Já o do pezinho detecta várias 
doenças e deve ser feito até o 
quinto dia. A frequência cardíaca 

e os refl exos visuais também são avaliados ainda na maternidade.

Bebês prematuros ou com baixo peso precisam passar por mais 
de uma coleta. Segundo a pediatra Eridan Stefanelli, da Neo-
natologia dos Hospitais Regionais de Taguatinga e de Ceilândia 
(DF), todos os exames de triagem nos bebês estão disponíveis 
gratuitamente e previnem doenças que podem se desenvolver 
ao longo da vida, como sífi lis e toxoplasmose.

Práticas integrativas ajudam a identifi car problemas de saúde
Na busca de detectar possíveis problemas de saúde, há quem 

procure saídas fora da medicina tradicional. Uma dela é a iri-
dologia. Seus praticantes acreditam que é possível identifi car 
desequilíbrios com base em alterações nos padrões da íris, como 
explica o iridólogo Massao Honda. O especialista esclarece, po-
rém, que essa análise não determina se uma pessoa sofre de uma 
doença intestinal, por exemplo, mas alerta para instabilidade ou 
infl amação nesse órgão.

— É uma técnica de diag-
nóstico precoce e de pre-
venção, revelando a origem 
do mal-estar físico, psíquico 
ou emocional. A partir daí, a 
gente aconselha o paciente a 
procurar o especialista médico 
tradicional — afirmou.

As práticas integrativas têm se 
intensifi cado nos últimos anos 
e hoje admitem a possibilidade 
de incorporar características da 
medicina tradicional. Tanto que 
o governo do Distrito Federal dis-
põe de um programa de práticas 
integrativas que tem como mis-
são o desenvolvimento, a gestão 
e a produção de conhecimento na 
área, no âmbito do SUS. Entre as 
ferramentas do programa, estão a 
acupuntura, a arteterapia, a pin-
tura e a música, para promover e 
facilitar a recuperação da saúde 
nos aspectos físico, emocional, 
mental e social.

Raquel Avelar conseguiu diagnóstico rápido para Gabriel e o tratamento em sete meses
evitou má formação do crânio
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Congresso Nacional recebe iluminação da campanha Outubro Rosa e chama a 
atenção da sociedade para a prevenção do câncer de mama.
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A avaliação médica de rotina melhora a saúde da população e diminui os gastos 
elevados do poder público com a cura de doenças.
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Senado tem campanhas de 
conscientização e projetos de lei

O Senado tem atuado para conscientizar sobre a importância 
do diagnóstico precoce. Movimentos como a campanha Outubro 
Rosa, que estimula a prevenção do câncer de mama, e a Novembro 
Azul, que alerta para patologias masculinas, aumentam a discus-
são sobre o impacto do rastreamento, segundo a ginecologista e 
coordenadora-geral de Saúde do Senado, Daniele Calvano Mendes.

Este ano, o Senado participou até agora de 15 campanhas re-
lacionadas à prevenção de doenças. Há sessões especiais como 
a que marcou o Dia Mundial do Rim, em 8 de março, e propostas 
como a que inclui no calendário ofi cial do país o Dia Nacional 
de Conscientização sobre a Síndrome de Edwards, que resulta 
em malformações congênitas que afetam cérebro, coração, rins 
e aparelho gastrointestinal.

Também se destacam projetos como o PLS 148/2016, que 
pretende assegurar o rastreamento de doenças no Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). O texto, de Cristovam Buarque (PPS-DF), 
aguarda votação na Comissão de Assuntos Sociais (CAS). Na 
Câmara, aguarda votação o PL 6.575/2016, que torna obrigatória 
a coleta de dados e informações sobre pessoas com espectro 
autista nos censos demográfi cos do IBGE, a partir de 2020. Se 
aprovada, a proposta será encaminhada ao Senado. Estima-se 
que 70 milhões de pessoas no mundo tenham autismo, sendo 2 
milhões no Brasil, mas até hoje nenhum levantamento foi feito 
no país para identifi car essa população.

O teste da linguinha é necessário para verifi car se 
o bebê vai ter difi culdade de sucção na hora da 

amamentação e consequentes problemas na fala.
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As plataformas de 
redes sociais já são 
parte integrante do 

dia-a-dia do brasileiro

Desde ler as últimas 

notícias, fazer contato 

com os amigos, verifi car 

a agenda de eventos, 

as redes sociais são 

indispensáveis para o 

convívio com familiares 

e a troca de informações 

no trabalho

Mais recentemente, 
essas plataformas se 
estabeleceram como 

canais para o eCommerce – 
convergindo as linhas entre a 
socialização e as compras. 

A ascensão do comércio em 
plataformas digitais está ligada 
ao crescimento exponencial 
dos dispositivos móveis. Os 
consumidores de hoje, espe-
cialmente os mais jovens (mil-
lenials), conectam-se cada vez 
mais com pessoas e acessam 
informações por meio de smar-
tphones, e não pelo navegador 
tradicional em computadores. 
Dados da Worldpay1 indicam 
que 78% dos brasileiros prefe-
rem comprar por aplicativo, e 
as principais razões são velo-
cidade e simplicidade.

Com consumidores intera-
gindo por meio de smartpho-
nes e aplicativos de redes 
sociais, os varejistas precisam 
aproveitar todo esse poder 
das plataformas. Abaixo, uma 
análise sobre o cenário em 
cada rede social e o potencial 
de compras nas três platafor-
mas online mais populares do 
Brasil:

Facebook

Com mais de 127 milhões de 
usuários no Brasil, o Facebook 
é o pioneiro no eCommerce. 
A integração entre anúncios, 
oportunidades de varejo e vida 
social estão entre as vantagens, 
já que se concentram em um 
só lugar. A ferramenta é tão 
simples que, em um só clique, 
os comerciantes expõem e 
vendem seus produtos. Além 
disso, os consumidores podem 
comprar produtos, com uma 
experiência frictionless (sem 
contato) e sem sair do apli-
cativo do Facebook, evitando 
o abandono de carrinhos e 
aumentando as chances de 
conversão da compra.

Instagram

O Instagram está sempre 
lançando novas ferramentas 
inovadoras e que podem ser 
grandes aliadas do eCommer-
ce. Recentemente o recurso de 
vídeo de longa duração (IGTV) 
foi disponibilizado e é utilizado 
para apresentar produtos aos 
consumidores que desejam 
visualizar os produtos no 
formato ideal para os smar-

thphones. Para os varejistas, 
essa é uma oportunidade para 
envolver os clientes já que os 
vídeos têm grande potencial de 
veicular anúncios diretamente 
relacionados aos produtos, o 
que aumenta a inclinação do 
consumidor para a compra. 

Facebook Messenger

Embora tecnicamente o 
Messenger faça parte do 
Facebook, os varejistas têm 
muito a ganhar ao olhar para 
ele como um canal próprio 
em que as oportunidades são 
únicas. Uma das possibilidades 
já utilizadas por varejistas são 
bots para se comunicar com 
os clientes e obter vendas 
por meio do botão "comprar" 
integrado ao aplicativo. As 
marcas podem até pagar para 
entregar anúncios patrocina-
dos aos usuários, desde que 
eles tenham se engajado com 
a marca no passado. Fica claro 
que o Messenger está no cami-
nho de um comércio cada vez 
mais conversacional. 

À medida que o futuro do 
varejo on-line evolui, as redes 
sociais, sem dúvida, conti-
nuarão a desempenhar um 
papel importante na forma 
como fazemos compras online. 
Comerciantes que desejam 
capitalizar as possibilidades de 
compras devem se lembrar de 
dois valores-chave: diversão e 
conveniência. Quando a nave-
gação e a compra parecem uma 
extensão agradável e natural 
das mídias sociais, os consumi-
dores estarão mais propensos 
a concluir a compra e voltar a 
fazer novos negócios. 

1 Worldpay Mobile Payment 
Journey 

Sobre a Worldpay, Inc.
A Worldpay, Inc. (NYSE:WP; 

LSE: WPY) é líder em paga-
mentos com capacidade única 
para estimular o omni-com-
merce global, para qualquer 
pagamento e em qualquer lu-
gar. Com o mais alto padrão da 
indústria, tecnologia integrada 
e incomparável, a Worldpay 
oferece aos clientes um con-
junto abrangente de produtos e 
serviços globais, entregues por 
meio de um único provedor. 

Anualmente, a Worldpay 
processa mais de 40 bilhões 
de transações através de mais 
de 300 tipos de pagamento em 
146 países e 126 moedas. A 
estratégia de crescimento da 
empresa inclui a expansão em 
mercados de alto crescimento, 
verticais e segmentos de clien-
tes, incluindo o eCommerce 
global, pagamentos integrados 
e B2B. 

(*) É Gerente Geral da Worldpay
para América Latina.

Juan D'Antiochia (*)

News@TI
Soluções para desafi os lançados por grandes 
empresas, no Open Innovation Brasil

@Hoje, acontece em Brasília a 10ª edição do Open Innovation 
Brasil, evento organizado pela plataforma colaborativa que reúne 

executivos e representantes de algumas das maiores empresas do país 
para discutir inovação aberta, tecnologia, colaboração e os próximos 
passos deste ecossistema. Uma das grandes novidades desta edição 
do evento são os pitches de startups, cada uma delas apresentando 
a solução para um dos 11 desafi os lançados por corporações como 
Natura, Bradesco, Votorantim Cimentos, Oracle, VLI Logística, 
Thyssenkrupp Elevadores e Braskem. O Open Innovation conta com 
o apoio do Sebrae, Inovativa, Cotidiano, Shawee, GoeInova, Startupi, 
InovaBra, entre outras organizações. “Esse é um grupo extremamen-
te estratégico para o Sebrae, em especial para o fortalecimento da 
nossa atuação na agenda de inovação aberta e para nosso programa 
de conexões corporativas que está em fase de construção, chamado 
Nexos”, explica o gerente de Inovação do Sebrae, Célio Cabral.

Evento discute como dados podem salvar a 
democracia

@O avanço tecnológico acelerado dos últimos anos está transfor-
mando também as dimensões da política e democracia das nossas 

sociedades. Para debater sobre este assunto, que é tão importante para 
a sociedade, a Digital House Brasil, hub de educação para a formação 
de profi ssionais de alta performance para o mercado digital, promove, 
no próximo dia 3 de outubro (quarta-feira), uma palestra sobre "Como 
as democracias morrem", ministrada por José Borbolla Neto, coor-
denador dos cursos de Data Science e Data Anayltics na instituição. 
Durante o evento, será possível entender melhor o contexto destas 
transformações e como novas fontes e tipos de dados estão sendo 
utilizados para aumentar a compreensão sobre o comportamento do 
eleitor, suas preferências e, obviamente, quais elementos parecem ser 
preponderantes em seu processo decisório. A entrada é gratuita, basta 
inscrever-se no formulário (http://bit.ly/Palestra_Data_eleicoes) para 
participar. O evento está sujeito à lotação da sala.

Assim como um músico de 
renome precisa ter diversos 
fãs, que consumam suas com-
posições e produtos, as em-
presas – independentemente 
de seus tamanhos – buscam 
formas de encantar seus clien-
tes e ter promotores de seus 
produtos e marca. Ainda que o 
mercado tenha espaço para os 
mais diferenciados produtos 
e serviços, engana-se quem 
acredita que há lugar para 
absolutamente tudo. 

Há a famosa afirmação 
de Steve Jobs de que “os 
clientes não sabem o que 
querem, até que você mostre 
a eles”. Quando se inicia um novo negócio ou no lançamento 
de um produto ou serviço disruptivo, é preciso conhecer os 
clientes e compreender quais são as suas necessidades para 
que produtos e serviços sejam criados de modo que, quando 
o cliente vir pela primeira vez, surja a percepção de “preciso 
muito disso”. E isso só é possível quando você envolve seu 
público-alvo no dia a dia da empresa, inclusive nos processos 
de produção e criação.  

Na Intuit, por exemplo, os processos de Customer Design In-
novation e Design for Delight, similares à metodologia de design 
thinking, fazem parte do cotidiano da empresa desde sua fun-
dação, no desenvolvimento das soluções ofertadas ao mercado. 
Na área de Marketing no Brasil, não foi diferente – pusemos o 
foco da nossa comunicação no profundo entendimento do nosso 
público-alvo, considerando o feedback de seus clientes para a 
alteração e a atualização de sua comunicação, desde peças de 
marketing digital e vídeos até seu site institucional. 

O processo inicia com uma imersão no público-alvo que se 
procura encantar. Na Intuit, normalmente são realizadas visitas 
ao local de trabalho do pequeno empresário para acompanhar 
um pouco o seu dia, como ele se comunica, como fala de seu 

próprio negócio e qual é sua 
realidade e rotina diária. Mais 
tarde, após a análise de com-
portamento, as equipes iden-
tifi cam quais são os pontos 
em que a empresa consegue 
oferecer soluções que podem 
significativamente benefi-
ciar o público-alvo e partem 
para a ideação e a criação de 
protótipos que solucionem 
os problemas encontrados. 
Segue-se para uma etapa de 
interação rápida, adaptando 
os protótipos aos feedbacks 
do público-alvo até que se 
encontre a solução ideal e com 
maior aderência à necessidade 

identifi cada. 
No Marketing, a implementação desse processo na comuni-

cação conseguiu gerar uma redução de cerca de 50% em custo 
de aquisição de novos clientes no sistema de gerenciamento 
fi nanceiro, o QuickBooks. O feito foi possível devido aos esforços 
estarem alinhados com o que o cliente espera e compreende, 
trazendo maior proximidade da comunicação ao seu dia a dia – 
e assim sendo mais assertivo, eliminando possíveis retrabalhos 
com a implantação de novas ideias. 

O mundo dos negócios como um todo é regido por dois 
pilares: o de elevar a empresa e a marca a um patamar de 
reconhecimento e satisfação no seu campo de atuação, e o de 
apresentar aos consumidores conteúdos que eles identifi quem 
e reconheçam como necessários para o seu crescimento ou 
como facilitadores do seu dia a dia. É, portanto, essencial que 
as empresas comecem a focar a inclusão de seu público em sua 
rotina, já que esse cuidado no dia a dia de trabalho benefi cia 
tanto a empresa quanto o próprio cliente fi nal. 

(Fonte: Juliana Barbiero é head de Marketing da Intuit Brasil, empresa 
multinacional com sede na Califórnia (EUA) que oferece sistemas para planejar 
e simplifi car a vida fi nanceira de pequenas empresas e pessoas que trabalham 

por conta própria).

O papel dos consumidores na
tomada de decisão empresarial

Alexandre Azzoni (*)

Por isso, as marcas que visam selar um bom relacionamento 
com os consumidores precisam estar atentas a esses im-
portantes detalhes.

Entender o cliente e buscar estratégias para satisfazê-lo é o 
trabalho das corporações que já conhecemos há tempos. Mas, 
você deve estar se perguntando: o que o darwinismo tem a ver 
com isso? Qual é essa transformação no relacionamento com 
o consumidor que está “mexendo” com o mundo corporativo?

Para esclarecer esses pontos, te convidamos para conferir a 
seguir a relação entre o darwinismo com o perfi l do consumidor 
3.0, que é exigente, conhece seus direitos e não se contenta com 
abordagens rasas e pouco efi cientes.

 
Darwinismo no mundo dos negócios

Quem pensou que o darwinismo iria se limitar às aulas de biologia 
do colégio estava muito enganado. A teoria da seleção natural 
de Charles Darwin é bastante utilizada no mundo dos negócios 
e tem tudo a ver com o atual momento das companhias, que 
precisam acompanhar uma sociedade cada vez mais imediatista.

Traçando uma relação entre o darwinismo com o desafi o 
encarado pelas marcas nos dias de hoje, podemos dizer que as 
empresas que não se adaptarem ao novo habitat – que neste caso 
se referente ao digital, a agilidade, a qualidade e a assertividade 
do serviço prestado ao cliente – e acompanharem a concorrência, 
difi cilmente sobreviverão na selva de pedras do mercado.

 
Quem é o consumidor 3.0?

De forma simplifi cada, o consumidor 3.0 é aquele que se mantém 
conectado durante o dia, busca se relacionar com as empresas que 
despertaram o seu interesse, é exigente, consciente, conhece e 
busca os seus direitos e valoriza os aspectos humanos das marcas.

Diferentemente do que muitas pessoas acreditam, não há uma 
fase na qual o consumidor decide adotar o perfi l 3.0. Isso porque 
essa transformação acontece aos poucos, já que nem  todas as 
pessoas são impactadas da mesma forma e no mesmo tempo 
pelos processos de evolução.

Vamos falar de darwinismo e a 
transformação no relacionamento 

com o consumidor?
As relações sociais passam por mudanças constantes, já que nós, seres humanos, apresentamos 
alterações, mesmo que pequenas, em nossos hábitos e comportamentos

O que é fácil perceber em pleno 2018 é que boa parte da po-
pulação que interage no mundo digital já apresenta algumas ou 
até mesmo todas as características do consumidor 3.0.

 
O atendimento ao cliente na era da transformação 

digital

Como apresentado no darwinismo, é preciso acompanhar o 
novo para se manter vivo. Por isso, as empresas que buscam uma 
atuação duradoura e de sucesso no mercado devem investir em 
um atendimento ao cliente completo.

Para isso, é fundamental ter como aliada uma boa plataforma 
de atendimento multicanal. A junção do atendimento via  voz 
(telefone), sms, chat, e-mail, whatsapp com sms, voz com sms, 
messenger entre outras redes sociais que podem ser integradas 
ao sistema agrada os consumidores atuais, pois facilita a interação 
deles com a marca.

Dar aos clientes a chance de escolher qual a melhor forma de 
contatar a sua empresa é muito importante nos dias de hoje, 
ainda mais quando a plataforma também conta com bots de 
inteligência artifi cial e cognitiva, que ajudam a multiplicar a 
capacidade de atendimento da companhia. Além disso, os robôs 
reduzem os custos internos e geram satisfação nos clientes por 
meio de um atendimento rápido, preciso e disponível 24 horas 
por dia, 7 dias por semana.

(*) É diretor da Callfl ex.

Realidades aumentada e virtual serão mainstream em operações de 
negócios nos próximos 3 anos

Um novo estudo desenvolvido pelo Ins-
tituto de Pesquisas da Capgemini revelou 
que as empresas já estão utilizando tecno-
logias de RA (realidade aumentada) e de 
RV (realidade virtual) para melhorar suas 
operações de negócios. O relatório “Aug-
mented and Virtual Reality in Operations: 
a Guide for Investiments” (em tradução 
livre, “Realidades Aumentada e Virtual em 
Operações: Um Guia para Investimentos”) 
descobriu que 82% das empresas que já im-
plementaram RA/RV dizem que os benefícios 

estão atendendo ou excedendo suas expec-
tativas. No entanto, a falta de experiência 
interna e de infraestruturas de back-end 
insufi cientes são barreiras signifi cativas ao 
crescimento. O novo estudo, que contou 
com entrevistas de mais de 700 executivos 
dos setores automotivo, de manufatura e 
bens de serviços, com considerável conhe-
cimento das iniciativas de RA/RV em suas 
organizações, apurou que 50% das empresas 
que ainda não as implementaram começarão 
a explorar tecnologias imersivas para suas 

operações de negócios nos próximos 3 anos. 
Isso inclui o uso de Realidade Aumentada 
para acesso a assistência remota, em tempo 
real, de especialistas em dispositivos ves-
tíveis ou portáteis e da Realidade Virtual 
para treinar funcionários. Cerca de 46% das 
empresas acreditam que as tecnologias se 
tornarão mainstream em suas organizações 
nos próximos 3 anos, enquanto outros 38% 
prevêem que ela será predominante em seus 
negócios nos próximos 5 anos (https://www.
capgemini.com/br-pt/.).
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ - – fone (11) 5585-4000.

Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 03 de Outubro de 2018. Dia de São Francisco de Borja, 
Santa Maria Josefa Rossello, São Maximiliano e Dia do Anjo Imamiah, 
cuja virtude é o auxílio. Dia do Barman, Dia das Abelhas, Dia do 

Petróleo Brasileiro, Dia do Mundial do Cirurgião Dentista, Dia 

do Prefeito, Dia do Latino Americano. Hoje aniversaria o cantor 
Zé Ramalho que nasceu em 1949, o ator José Mayer que também faz 
69 anos, o músico Kevin Scott Richardson que nasceu em 1972, a atriz 
Neve Campbell que faz 45 anos e a atriz Giselle Itié nascida em 1981.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste dia e grau tem tendência para se entediar 
facilmente e a querer abraçar o mundo com os pés e com as mãos, se 
tornando indeciso. Possui forte senso artístico e bom humor, o que o 
faz ser encantador com as palavras. Têm consciência de que tudo passa 
e isso tanto o orienta nos bons momentos, quanto o consola diante das 
difi culdades. Dotado de comportamento diferente, é normalmente 
considerado excêntrico por aqueles que o rodeia. Gosta das viagens, e 
aprecia conhecer as diferentes culturas. Essas coisas fazem-no sentir-se 
sempre bem. Evite a tendência à preocupação e a insegurança emocional.

Dicionário dos sonhos
BAILE – Se estiver dançando em um lugar público, 
indica infortúnio, mas se o baile for em sua casa ou 
em homenagem a alguém, indica alegrias, prazeres, 
abundância e melhorar de vida. Ver danças é alegria. 
Números de sorte: 10, 19, 29, 43, 54 e 81.

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

Esta quarta é o vigésimo quinto dia da lunação.  O dia começa com muita tensão, com o aspecto negativo entre a Lua e Plutão, 

mas como a Lua também forma um bom aspecto com Júpiter, será possível resgatar a confi ança e a generosidade. A Lua fi ca 

fora de curso durante todo o dia até ingressar em Leão no início da noite. Como a Lua vai formar um aspecto difícil com Urano, 

podem ocorrer contratempos e imprevistos, mudanças de planos e o sono pode fi car bastante agitado. Por volta da metade do dia 

haverá ordem e disciplina que darão sossego e paz. Haverá boa produtividade no começo da tarde que aumentará a sensação 

de bem-estar. É preciso apenas evitar disputas com pessoas a sua volta,  isso será ruim durante o dia. 
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Este é um momento de sensibilidade 
para beleza, elegância, refi namento 
e bons modos no agir. A parte da ma-
nhã dá disposição, vigor emocional 
e sensação de recuperação física 
e mental. O envolvimento afetivo 
e social será importante à noite. 
82/382 – Branco.

Um bom senso de oportunidade na 
rotina, praticidade e objetividade 
devem ajudar a superar qualquer 
difi culdade pela manhã. Terá muita 
facilidade de lidar com as emoções 
fortes e a reação às frustrações da 
lida pessoal se torna intensa. Fará 
contatos importantes no fi nal do dia. 
98/298 – Cinza.

A dedicação e o carinho demons-
trados serão retribuídos. Estamos 
em uma fase de harmonizar com os 
outros para ter uma boa companhia. 
Demonstre seu afeto apoiando quem 
precisa. Perto dos amigos e da 
pessoa amada terá bons momentos 
até que entre a lua nova. 92/292 – 
Amarelo.

Pode resolver situações pendentes 
na vida material e obter lucros pelo 
trabalho. O dia leva à precipitação 
nas conclusões, o que pode acarretar 
prejuízos e arrependimentos. Certos 
receios podem vir à tona, provocando 
indisposição e afetando a saúde. 
92/192 – Branco.

No amor, um forte poder de atração 
por alguém, pode levá-lo a errar. 
Tome cuidado para que brigas não 
ocorram por causa de sua atitude. 
Evite se envolver em situações no-
vas com a Lua fora de curso. Deixe 
acordos e transações para depois 
da entrada da Lua em seu signo. 
74/374 – Vermelho.

Precisa resolver logo alguns assun-
tos que o preocupam. O dia é ideal 
para demonstrar seus sentimentos. 
Esta é uma fase de harmonizar 
com os outros para ter uma boa 
companhia. É preciso apenas evitar 
disputas com pessoas perigosas, isso 
será ruim no fi nal do dia.  28/328 
– Branco.

Comece a preparar algo novo para 
começar em breve em sua vida, 
depois do aniversário. O dia começa 
com muita tensão, com o aspecto 
negativo entre a Lua e Plutão, mas 
como a Lua também forma um bom 
aspecto com Júpiter, será possível 
resgatar a confi ança e a generosida-
de.32/532 – cinza.

Seja discreto ao falar o que pensa, 
pois tende a ser mal interpretado. 
Estamos numa fase de nos harmo-
nizar com os outros para termos 
uma companhia. Suas palavras 
agora valem mais e podem mudar 
tudo. Um novo contato profi ssional 
trará melhoria dos seus ganhos. 
42/842 – Azul.

Tendência a humor carregado desde 
manhã que dá um gênio quente e 
explosivo que pode ser prejudicial. 
Os objetivos que traçou podem ser 
seguidos usando a intuição que agora 
está a mil por hora. Mude aquilo que 
não lhe agrada, mas tudo deve ser 
bem pensado. 80/980 – Verde.

Pensando bem poderá tomar ati-
tudes fi rmes e objetivas que trarão 
os resultados esperados. Os senti-
mentos podem ser demonstrados 
com menos frieza. Haverá boa pro-
dutividade no começo da tarde que 
aumentará a sensação de bem-estar. 
93/493 – Cinza.

Precisa considerar o foco das mu-
danças do momento e seguir o rumo 
que elas indicam. Há difi culdade de 
lidar em sociedade com as emoções 
fortes e as reações às frustrações da 
lida pessoal se tornam mais intensas. 
Diga o que sente, mas evite disputas 
até a noite. 73/273 – Amarelo.

Faça viagens e mantenha contatos 
importantes no trabalho. Coopere 
com a necessidade alheia. Com a 
Lua fora de curso é bom encerrar 
situações e determinar um novo 
começo. Um novo período, com 
muita disposição e energia, começa 
logo após o seu aniversário. 82/882 
– Verde.

Simpatias que funcionam
Para acabar com as  intrigas: Em uma segunda-feira, 
às 16h40 coloque 1 vela branca no centro de 1 pires 
grande e cerque com sal grosso. Acenda e ofereça a 
vela ao anjo Hahassiah, pedindo que ele espante as 
energias negativas ao seu redor. Quando a vela apagar, 
jogue o conteúdo do pires no lixo e deixe-o virado 
de boca pra baixo, atrás de uma porta, por 3 dias. Ao 
fi nal, lave- o e guarde para ser usado normalmente.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
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PFD
JOÃOPAULOI

BLCETA
ARTIFICIAL

IMPALAO
GOTRING

MATAIRISO
CONCAVOAP

RUCARO
DISPENSAVEL
CEUPIUAI

DOTUPIT
CARPOAVAI

DAMARRC
DECRESCIMO

O primei-
ro nível

do video-
game

Saliva (?),
recurso
para a

boca seca

Ponto car-
deal do a-
manhecer
(abrev.)

Forma do
queijo no
sanduíche

Antílope
saltador
do Sul da

África

SOS (?)
Atlântica,

ONG
ecológica

Antônio
Nóbrega,

multi-
artista 

Anel, em
inglês

Grandeza
avaliada 

na compra
de casas

Estado 
do rio

Oiapoque
(sigla)

Indício
visível 
de ner-
vosismo

Elemento
da foto 
panorâ-

mica

Braço, 
em inglês

Rival de
Figueiren-
se e Criciú-

ma (fut.)

Verbo da
pessoa a-
paixonada

(?)-negra,
aranha pe-
çonhenta

Esqueleto
do pulso
(Anat.)

Redução

Cavado;
enfunado
Que não
faz falta

Unidade
na venda 

de sapatos

Campo
petrolífero
da Bacia

de 
Santos

Membra-
na ocular
Xícara, 

em inglês

Guerrilha
basca
Nativo 
do Rio

O Papa Sorriso,
morreu com 33 dias
de ponti-

ficado

Tumor
benigno

Caráter do voto na
legislação brasileira

Cartunista carioca que
foi editor da "Mad"

Norma
jurídica

Fator essencial à governabili-
dade no regime democrático

Freguesia do (?),
bairro paulistano

Ismael Silva,
sambista fluminense

Adjetivo inicial de
cartas afetivas

Resumo ou síntese
de qualquer natureza

Portal noticioso 
de Minas Gerais
(?) des Princes,

estádio parisiense

3/arm — cup — uai. 4/parc — ring. 5/carpo. 6/impala. 7/epítome. 10/artificial.
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Intercâmbio cultural 
O grupo Maobé, que vem do Togo apresenta 

é Terra de Nossos Ancestrais, um show de per-
formático de percussão, música e dança da etnia 
Ewe. O termo Maobé signifi ca “afasta inveja”, em 
Yorubá (língua bantu). O objetivo da banda é pro-

mover um trabalho de intercâmbio cultural entre 
o Brasil e o Togo, além de dar notoriedade para 
artistas togoleses.Terra de Nossos Ancestrais 
reverencia a ancestralidade e a tradição da cultura 
togolesa. A dança que integra a apresentação é 
a Tibó, que usa o fogo como instrumento per-
formático para mostrar as referências culturais 

Togo.Nove imigrantes togoleses, residentes em 
São Paulo, desde 2015, integram o grupo Maobé. 
São eles:Edoh Amazi (bailarino), Ayikoe, Sassou, 
Edem, Essevi, Messan, Koffi , Kodjo e Valentin.

Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. 
Quinta (4) às 20h. Entrada franca.

“A Dança das Vedetes”

Darrell Nulisch

Show do cantor e compositor texano Darrell Nulisch. 
O artista, que vem mostrando seu trabalho solo pela 
primeira vez no Brasil, interpreta composições próprias, 
além de clássicos da tradição do blues. Ao seu lado no 
palco, os irmãos guitarristas blueseiros Danilo Simi e 
Nicolas Simi. No programa do show, destaque para as 
composições Feel Like Ramblin, Handle It With Care, 
Lonely Man, Right here At Home, The Snow Is Falling, 
Good ThingII, Don’t Look Back, Running Out, I Found 
Love, Something Else e Times Like These, entre outras.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sábado (6) 
às 21h. Ingresso: R$ 20.

“A Dança das Vedetes”.

Estreou em São Paulo 
o espetáculo de dança 
“A Dança das Vedetes”, 
supervisionado pela 
Profª Drª Neyde 
Veneziano, especialista 
em Teatro de Revista

O espetáculo é resultado 
de uma pesquisa desen-
volvida com um elenco 

de terceira idade e traz à cena 
muita alegria e brasilidade, res-
gatando a vedete que cada uma 
das participantes tem dentro 
de si. Sem o vigor da juventude, 
mas com a alegria e o olhar de 
quem entende seu papel no 
mundo, os 23 componentes do 
elenco deverão encantar o pú-
blico com seu trabalho singelo, 
pleno de entusiasmo e poesia. 
O espetáculo mostrará, inclusi-
ve, alguns pequenos esquetes 
e monólogos revisteiros, a fi m 
de introduzir o espectador no 
universo da Revista. A trilha 
sonora é outro show à parte, 
composta por canções como O 
Canto do Cisne Negro, de Villa 

Lobos; A Água Lava Tudo, de 
Emilinha Borba; Ô Abre Alas, de 
Chiquinha Gonzaga; Touradas 
em Madri, de Braguinha; e Ma-
mãe eu Quero, de Vicente Paiva 
e Jararaca. Com Aracy Goldinho, 

Bellis Dulce, Cecília Ferreira, 
Cecília Pereira, Celso Quartim, 
Cida Moedano, Dora Carvalho, 
Elsa Melo, Florindo Davanso,  
Geane Albanez, Jeanette Pinna, 
Lila Heleno, Luiz Feriani, Maria 

Cleide, Marly Fátima, Mercedez 
Barrios , entre outros.

Serviço: Teatro João Caetano, R. Borges 
Lagoa, 650, V. Clementino, tel: 5573-3774. 
Sextas e sábados às 18 e aos domingos às 
16h. Entrada franca. Até 21/10.

Blues
Coastalexposure

SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn.

Harmonia e Equilíbrio. 

Alcançando um novo equilíbrio.

À medida que você aprende a trabalhar nesta nova energia, você 
pode estar descobrindo a necessidade de uma nova forma de 
equilíbrio que inclua doses regulares de ancoragem misturadas 
com um pouco de meditação e confi ança, mas o mais importante 
de tudo é que você está tomando medidas que o. estão ajudando 
a criar as coisas que são importantes para você no seu agora. 
Preste atenção ao modo como você está pedindo, se você não 
estiver vendo o tipo de resultados que deseja e também observe 
atentamente o seu nível de confi ança. Pergunte a si mesmo se 
você está cortando o seu pedido através da falta de crença em seu 
merecimento, e se assim for, comece a transformar essa crença 
através de processos de transformação. Se tudo está bem em seu 
mundo, então você já está lá e assim continue sendo e fazendo 
tudo o que é bom e maravilhoso para você, pois isso também ajuda 
a mudar o mundo ao seu redor. Pensamento para o dia de hoje: 
Confi e na arquitetura e na manifestação de seus sonhos e procure 
formas que tragam ancoragem, aprendizado, crescimento e que 
construam a sua base. E assim é. Você é muito amado e apoiado, 
sempre. Os Anjos e Guias. 

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

O show “Rod Hanna Disco Broadway” mostra ao público os 
maiores hits da Broadway em ritmo de discoteca com versões 
criadas pelo grupo Rod Hanna, em atividade há mais de 30 anos. 
O show traz números adaptados de musicais que fi zeram muito 
sucesso na Broadway, como O Fantasma da Ópera e Summer - 
The Donna Summer Musical, ganhador de vários prêmios Tony. 
Entre muitos outros destaques, o repertório também passa por 
canções do ABBA presentes em Mamma Mia!, como Gimme, 
Mamma Mia e Dancing Queen.

Serviço: Theatro NET São Paulo (Shopping Vila Olímpia), R.  Olimpíadas, 360. Quinta 
(4) e sexta (5) às 21h. Ingressos: de R$ 150 a R$ 210.
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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: VAGNER ROGERIO DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, 
profi ssão autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/07/1986), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Luis do Nascimento e de Josefa Camelo 
do Nascimento. A pretendente: DÉBORA OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/05/1990), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Roberto Oliveira da Silva e de Maria Iraci Oliveira da Silva. 

O pretendente: LUIS FERNANDO DA SILVA MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
programador de carga, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/05/1992), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Nilson Luiz Moreira e de Maria da Silva Moreira. 
A pretendente: KAROLINY SILVA SILVESTRE DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão aux.escritorio, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/01/1992), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Alcides Silvestre de Souza Junior e de Cicera 
Aparecida Silva.

O pretendente: HENRIQUE JORGE FREIRE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
soldador, nascido em São João do Jaguaribe, CE, no dia (02/02/1991), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Valdir da Silva Freire e de Maria Zilda Freire 
da Silva. A pretendente: ALICE RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Osasco, SP, no dia (29/11/1996), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Queiroz dos Santos e de Patricia Rodrigues de Brito.

O pretendente: OTONIEL HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil 
divorciado, profi ssão vigilante, nascido em Paulínia- Campinas, SP, no dia (19/02/1991), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Alcides Gomes de Oliveira e de 
Marta Rodrigues de Oliveira. A pretendente: RAFAELA GERLANE SILVA, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em Rio Formoso, PE, no dia (15/08/1995), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Isaias Jose da Silva e de Avani Maria da Silva.

O pretendente: MATHEUS FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (30/11/1998), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Renata Pedrosa Ferreira. A pretendente: NATALIA DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão aux.admonistrativo, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia 
(25/11/1997), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Renata dos Santos 
Macedo.

O pretendente: LEANDRO DE LIMA RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/12/1992), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Gildasio Francisco Ribeiro e de Maria de Fatima Correia de Lima. 
A pretendente: HELEN CRISTINA ARANA FRANZINI, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/12/1994), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Marli Arana Franzini.

O pretendente: FIRMO DE LIMA RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão op. de 
máquina, nascido em São Paulo, SP, no (03/11/1984), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Gildasio Francisco Ribeiro e de Maria de Fatima Correia de Lima. A 
pretendente: ANGELICA LETICIA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
ajudante geral, nascida em Guarulhos, SP, no dia (10/02/1982), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Pereira da Silva e de Djanira Virgilio Silva.

O pretendente: LEONARDO ALVES SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
conferente, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/03/1980), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Vicente dos Santos e de Eni Alves da Silva. A 
pretendente: LUANA SILVA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Suzano, SP, no dia (13/01/1990), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Ovilandia Silva Ferreira.

O pretendente: ANTONIO CHAGAS JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão 
pizzaiolo, nascido em Inhamunhs-Taua, CE, no dia (31/05/1988), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Chagas Filho e de Maria do Rosario Venancio. A 
pretendente: ERICA VITORIA MARTINS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/01/1998), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Marcelo Cezar Gobi da Silva e de Maria Margarida Martins.

O pretendente: FABIANO JUSTINO DA SILVA BRITTO, estado civil solteiro, 
profi ssão vigilante, nascido em Suzano, SP, no dia (21/08/1987), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Dion Ally Ferreira de Britto e de Solange Justino da Silva. A 
pretendente: ROSENILDA GONÇALVES SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/10/1976), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Gonçalves Santos e de Marlene Amelia Gonçalves 
Santos.

O pretendente: JAMIL MELO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em Castro, PR, no dia (03/11/1964), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Heitor Melo e de Noemia Marinho Melo. A pretendente: ALEXSANDRA VIVIANE 
LIMA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(06/09/1972), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valdo Lima e de Maria 
Aparecida Lima.

O pretendente: WILLIAN MESQUITA DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão 
instrutor de defesa pessoal, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/02/1994), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sergio Silva Costa e de Vanusa de Castro 
Mesquita. A pretendente: ANA CAROLINA DOS SANTOS GRILLO, estado civil 
solteira, profi ssão aux.administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/05/1989), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Humberto Grillo e de Maria Cristina 
Rocha dos Santos Grillo.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE DE AGUIAR, estado civil solteiro, profi ssão 
consultor de negocios, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/06/1998), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luzia Alves de Aguiar. A pretendente: DAISY 
CAROLINA MAIA SILVA RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/10/1998), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Jeff erson Ribeiro e de Alexandra Maia Silva.

O pretendente: ENEAS CARVALHO PERRENOUD, estado civil solteiro, profi ssão 
corretor de imoveis, nascido em Atibaia, SP, no dia (07/08/1977), residente e 
domiciliado em Atibaia, SP, fi lho de Dalmo Marcondes Perrenoud e de Ivone Alves 
Carvalho. A pretendente: DANIELLY BARBALHA BEZERRA, estado civil solteira, 
profi ssão op. de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/09/1986), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Deoclecio Bezerra Filho e de Edileusa 
Barbalha.

O pretendente: ALAN FRANCESCHINI, estado civil divorciado, profi ssão advogado, 
nascido em Suzano, SP, no dia (16/04/1981), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Luiz Franceschini e de Terezinha Amelia da Silva. A pretendente: JACKELINE 
ROMEU TORRES, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (17/06/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sebastião 
Romeu Torres e de Walkiria Romeu Torres.

O pretendente: SAMUEL GRANDI VIANA DO PRADO, estado civil solteiro, profi ssão 
bombeiro civil, nascido em Guarulhos, SP, no dia (01/11/1985), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Aloisio Viana do Prado e de Berenice Teixeira Grandi Viana 
do Prado. A pretendente: MARINA CONRADO CASSANDRO, estado civil solteira, 
profi ssão aux.fi nanceiro, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/09/1992), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Roberto Cassandro e de Ivanete Gonçalves 
Conrado Cassandro.

O pretendente: NIVALDO ROBERTO DE PAULA, estado civil divorciado, profi ssão 
porteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/03/1964), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Lazaro de Paula e de Maria das Dores Paula. A pretendente: 
MARIA ALVES ALENCAR, estado civil solteira, profi ssão aux. de enfermagem, 
nascida em Poço das Trincheiras, AL, no dia (13/01/1971), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Fernando Pereira de Alencar e de Terezinha Alves de 
Lima.

O pretendente: JOSÉ ALAN OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
serralheiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/04/1990), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Adão Antonio da Silva e de Vera Lucia de Oliveira Silva. A 
pretendente: VANDERLÉIA DE JESUS OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Piatã, BA, no dia (30/08/1995), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Joaquim Luis de Oliveira e de Eva Maria de Jesus.

O pretendente: JESSÉ FERRERI XAVIER, estado civil solteiro, profi ssão 
funcionario publico, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/06/1983), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Galdino Xavier e de Geanete Ferreri 
Xavier. A pretendente: OLGA MACEDO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão funcionaria publica, nascida em Rio de Janeiro, RJ, no dia (24/10/1988), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto dos Santos e de 
Marileide Macedo dos Santos.

O pretendente: ADRIANO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
supervisor telemarketing, nascido em Macapa, AP, no dia (22/08/1995), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Pereira da Silva e de Jane Russi Ferreira 
da Silva. A pretendente: THAIS DO NASCIMENTO SOUSA, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida em Teresina, PI, no dia (18/08/1996), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Cleomá Felizardo de Sousa e de Francisca 
Francilane do Nascimento Silva Sousa.

O pretendente: ROBSON CONCEIÇÃO RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
aj.geral, nascido em Guarulhos, SP, no dia (21/12/1989), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Adalberto Ribeiro e de Florisa Conceição Ribeiro. A 
pretendente: LAILA TATIANA SOARES MORETTI ALVARES, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/08/1989), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Alexandre Isabel Soares Moretti Alvares e de Antonio Alvares 
Sobrinho.

O pretendente: RICARDO ALVES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
motoboy, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/08/1983), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Ruivaldo Pereira de Souza e de Maria Alves de Souza. 
A pretendente: ANA PRISCILA DE CARVALHO CARINI, estado civil solteira, 
profi ssão contadora, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/07/1985), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Clovis Roberto Carini e de Francisca Bezerra 
de Carvalho.

O pretendente: WELLINGTON APARECIDO BATISTA DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão Serralheiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/03/1991), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Wilson Braga da Silva e de Flavia Cristina Batista. 
A pretendente: CAMILA PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão aux. 
de escrita fi scal, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/06/1991), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Rudineia Pereira dos Santos.

O pretendente: DAOUDA MOGORE, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
cozinha, nascido em Togolaise- Togo, no dia (26/12/1985), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Lendi Mogore e de Foussena Sambo. A pretendente: CIBELE 
HENRIQUE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão técnica de enfermagem, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (11/07/1980), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Dijalma Henrique da Silva e de Cleonice Ferreira da Silva.

O pretendente: ALAN OLIVEIRA RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/05/1988), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jose Donizeti Rodrigues e de Maria de Fatima Oliveira. 
A pretendente: PATRICIA CRISTINA DOS ANJOS PEREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/07/1985), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Gilvan da Silva Pereira e de Maria Alice Pereira 
dos Anjos.

O pretendente: VALDIR BATISTA MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão gari, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/06/1972), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Anisio Moreira e de Antonia Batista Moreira. A pretendente: REGINA DA 
SILVA ROSA, estado civil solteira, profi ssão aj.geral, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(09/08/1973), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Arnaldo Batista Rosa 
e de Flozina Maria Rosa.

O pretendente: WELLINGTON BARROS DE ANDRADE, estado civil divorciado, 
profi ssão motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/03/1980), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Adigar Evangelista de Andrade e de Wanderley 
de Barros Andrade. A pretendente: MARIA ISABEL SUPLINA DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão esteticista, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/12/1982), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valter Silva dos Santos e de Maria 
Suplina dos Santos.

O pretendente: MIGUEL MENEZES PINHEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/04/1997), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Joab de Araujo Pinheiro e de Fabiana Bezerra de Menezes. A 
pretendente: JÉSSICA DE JESUS SOARES, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (09/10/1992), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Joaquim Antonio Soares Neto e de Neusenice de Jesus Soares. 

O pretendente: CLAUDIO BATISTA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão carteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/03/1988), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Gerisvaldo Batista da Silva e de Marluce dos Santos Silva. A pretendente: 
CARLA PEREIRA SOARES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (05/04/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Agenor da Silva Soares e de Nilza Maria Pereira dos Santos Soares. 

O pretendente: KENNEDY MEDRADO TAMEIRÃO, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em Guarulhos, SP, no dia (04/01/1995), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Helder Santos Tameirão e de Miriam Souza Medrado. A 
pretendente: BRUNA BYANCA BEZERRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/01/1996), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Alex Pereira da Silva e de Silvana Bezerra.

O pretendente: FAGNER SANTOS FERREIRA, estado civil , profi ssão coletor gari, 
nascido em Camacã, BA, no dia (11/11/1983), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Arnaldo Ferreira Neto e de Edna Nunes dos Santos. A pretendente: NICE 
FRAZÃO SOARES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão varredora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (21/09/1986), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Nilson Soares da Silva e de Maria Lucia Frazão Muniz.

O pretendente: THIAGO MORAES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão aux. 
de farmácia, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/08/1992), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Márcio Teles dos Santos e de Lucelma de Moraes Morato Santos. 
A pretendente: KATHRYN PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/05/1994), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Mario Cesar Silva dos Santos e de Adriana Pereira dos Santos.

O pretendente: DIEGO RICARDO DE MORAIS, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/01/1989), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Magno de Morais e de Norma Sueli da Silva Morais. 
A pretendente: JANAINA BUENO DE AGUIAR, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/02/1985), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Bento Bueno de Aguiar e de Darcy Angela da Piedade Bueno 
de Aguiar.

O pretendente: DANIEL PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão garçon, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (30/12/1986), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Pedro Laercio Pereira e de Cicera Barbosa Pereira. A pretendente: ANDRESSA 
HELENA DE ANDRADE, estado civil divorciada, profi ssão op. de loja, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (05/11/1988), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Carlos de Andrade e de Lenilda Barbosa da Silva de Andrade.

O pretendente: WILLIANS EDUARDO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
empresário, nascido em Guarulhos, SP, no dia (07/07/1982), residente e domiciliado 
em Guarulhos, SP, fi lho de Eduardo Miguel da Silva e de Maria do Socorro da Silva. 
A pretendente: JESSICA CUSTODIO DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão 
administradora, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/01/1992), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Jose Domingos de Sousa e de Maria Custodio de Souza.

O pretendente: CAIO CÉSAR MORAES SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de exportação, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/11/1988), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Rivair Pereira dos Santos e de Margarete Alves 
de Moraes Santos. A pretendente: SARA MARTINS VIEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão gastronoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/10/1995), residente 
e domiciliada em Santa Isabel, SP, fi lha de Valmir Gonçalves Vieira e de Ines Alves 
Martins Vieira.

O pretendente: FELIPE LUIS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
carpinteiro, nascido em Campinas, SP, no dia (13/06/1993), residente e domiciliado em 
Campinas, SP, fi lho de Sandra Dolores da Silva. A pretendente: DANIELA CONDIDA 
DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão confeiteira, nascida em Guarulhos, 
SP, no dia (29/05/1986), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
do Nascimento e de Ariolete Candida do Nascimento. 

O pretendente: WILLIAM CANUTO OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
cozinheiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/08/1995), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Cristiano Oliveira e de Cremilda Canuto da Silva. A pretendente: 
MIRIAN DA SILVA LIMA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (12/11/1998), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Elieser de 
Jesus Lima e de Zilda Laurentino da Silva.

O pretendente: ADNON NAGIPE DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão digitador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/02/1980), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Arnon Lins de Melo e de Veranilde Nagipe de Morais. A pretendente: LILIAN 
PEDROSO DE CAMPOS, estado civil solteira, profi ssão técnica de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (23/02/1978), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Roberto de Campos e de Lidia Pedroso de Campos.

O pretendente: LUCAS GALVÃO, estado civil solteiro, profi ssão instalador, nascido em 
Suzano, SP, no dia (17/11/1994), residente e domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, fi lho 
de Josenisio dos Santos Galvão e de Rozemar Ramos de Moura Galvão. A pretendente: 
CECÍLIA MENDES RODRIGUES COELHO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (05/01/1998), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Braz Coelho Mendes e de Marcia Mendes Rodrigues Coelho.

O pretendente: GUILHERME RODRIGUES FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/04/1996), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Everaldo Rodrigues Ferreira e de Maria do Carmo Barros 
dos Prazeres. A pretendente: MARINA DAMASCENO OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão aux. de cobrança, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/05/1994), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Eronides Antonio de Oliveira e de Rosalia 
Damasceno dos Santos. 

O pretendente: ELBER PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão sondador, nascido 
em Açucena, MG, no dia (26/12/1986), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Cleusa Pereira de Jesus. A pretendente: SABRINA LOPES ALVES, estado civil 
solteira, profi ssão educadora fi sica, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/11/1993), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sergio Marcos dos Santos Alves e de 
Andreia Lopes dos Santos Alves.

O pretendente: VINICIUS MANOEL MANSOREITCH VIEIRA DE SOUZA, estado 
civil solteiro, profi ssão professor, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/02/1989), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Vilmar Vieira de Souza e de Dalva 
Mansoreitch Agostini. A pretendente: ALLINE RIBEIRO ALMEIDA DE SOUZA, estado 
civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/01/1987), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Libório Almeida de Souza e de 
Creusa Ribeiro de Souza Almeida.

O pretendente: RAUL LEMOS DE ASSUNÇÃO SOBRINHO, estado civil divorciado, 
profi ssão consultor de pneus, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/05/1980), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Alice Lemos de Assunção. A pretendente: 
PRISCILA DA SILVA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão aux.cozinha, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (26/11/1982), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Rodrigues Filho e de Selma Mata da Silva.

O pretendente: MÁRCIO BORGES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
aux. de serviços gerais, nascido em Salvador, BA, no dia (20/03/1980), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ouristaquio Borges dos Santos e de Iraci Silva 
Borges. A pretendente: DINARIANE SALES DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão 
saladeira, nascida em Serrinha, BA, no dia (27/02/1988), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Vangelicio de Jesus e de Deraldina Sales de Jesus.

O pretendente: MARCOS PAULO GOMES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/07/1989), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Airton de Souza e de Ana Gomes de Souza. 
A pretendente: MAYARA SILVA LINO, estado civil solteira, profi ssão farmaceutica, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (28/07/1992), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Jaime Moreira Lino e de Maria Cristina Silva Cavalcante.

O pretendente: RODRIGO MOREIRA DA SILVA RODRIGUES, estado civil 
solteiro, profi ssão químico, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/06/1991), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Wanderlei Rodrigues e de Andrelina Maria 
Moreira da Silva Rodrigues. A pretendente: LINDSAY TORRES TIBURTINO DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão aux. administrativo, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (26/03/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Lindomar 
Jose dos Santos e de Ana Lucia Torres Tiburtino dos Santos.

O pretendente: VARLON JOSÉ FARIAS, estado civil solteiro, profi ssão garçon, 
nascido em Pintopolis, MG, no (21/04/1992), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Adilosn de Farias Barbosa e de Maria Jose de Farias. A pretendente: JENIFFER 
MARIANA SILVA CARDOSO, estado civil solteira, profi ssão recepcinista, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (07/11/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Josivaldo Alves Cardoso e de Solange Mariano da Silva Cardoso.

O pretendente: DIEGO DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão aux. 
técnico, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/12/1988), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Genildo Leal de Oliveira e de Edjane Correia da Silva Oliveira. A 
pretendente: LEANDRA SANTOS SOBRINHO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (11/05/1988), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de José Hilário Sobrinho e de Maria Aparecida dos Santos.

O pretendente: MISAEL HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA, estado civil 
divorciado, profi ssão cozinheiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/02/1992), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Valdir Gonçalves da Silva e de Marcia 
Conceição Nascimetno da Silva. A pretendente: ALEXSANDRA BATISTA DA SILVA, 
estado civil viúva, profi ssão representante comercial, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (06/02/1978), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Batista dos 
Santos e de Anetes Marques dos Santos.

O pretendente: RUBENS PAULO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão mecânico 
industrial, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/02/1985), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco Sebastião dos Santos e de Maria Nazaré Silva dos Santos. 
A pretendente: CAROLINE DA SILVA ALVES, estado civil solteira, profi ssão assistente 
social, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/05/1989), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Valter Jose Alves e de Sueli José da Silva.

O pretendente: RODRIGO DE ASSIS COSTA, estado civil divorciado, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/10/1991), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Jairton Justino da Costa e de Lilia Maria de Assis Costa. A pretendente: 
KAREN CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, estado civil solteira, profi ssão analista 
comercial, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/09/1991), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Edison Ferreira da Silva e de Silmara Aparecida Pinto de Almeida.

O pretendente: SAMUEL ALEXANDRE DOS SANTOS NOVAES, estado civil solteiro, 
profi ssão metalurgico, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/05/1995), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Wladimir dos Santos Novaes e de Maria do Carmo Alexandre 
Novaes. A pretendente: MYRYÃN NEVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em Itanhaém, SP, no dia (25/01/2000), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Marcos Cardoso da Silva e de Maria Helena Rodrigues Neves.

O pretendente: LUANN LUCAS LOPES, estado civil solteiro, profi ssão operador 
rama, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/09/1994), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Vanderlei Antonio Lopes e de Roseli Maria da Silva. A pretendente: 
GABRIELA CEZARIO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão aux.de escrita 
fi scal, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/08/1995), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Marco Antonio de Oliveira e de Maria Aparecida Cezario dos Santos.

O pretendente: MARCOS DANIEL SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão montado de 
produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/07/1988), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Daniel Pereira dos Santos e de Terezinha de Fatima da Silva Santos. A 
pretendente: MIRLENE PRISCILA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
pedagoga, nascida em Caruaru, PE, no dia (27/03/1988), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Emilton da Silva e de Erenite Ferreira da Silva.

O pretendente: RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
analista administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/05/1987), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio dos Santos e de Mercedes Antonio 
dos Santos. A pretendente: KESLEY FREITAS DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão analista de contas, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/08/1986), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Expedito Alves dos Santos e de Nilda 
Aparecida de Freitas dos Santos.

O pretendente: JARDIELSON RIOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em Baixa Grande, BA, no dia (23/10/1982), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Josezito Alves de Oliveira e de Valdeci Rios Fernandes de Oliveira. A 
pretendente: MARA RÚBIA SENA ANDRADE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Baixa Grande, BA, no dia (19/10/1985), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Evaldo Rios da Silva e de Raimunda Sena Andrade da Silva.

O pretendente: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/07/1994), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Nilson Gomes de Oliveira e de Carmelita Leo da Silva. A 
pretendente: LUANA ALVES DA SILVA REIS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (05/05/2000), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Luiz da Silva Reis e de Cleuza Helena Alves.

O pretendente: GUILHERME GODOY DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
aj.cozinha, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/06/1997), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Matusalem Silva Lima e de Nefretiere Godoy Lima. A pretendente: 
LARISSA KETHLEEN DE BRITO, estado civil solteira, profi ssão biomedica, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (20/02/1997), residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha 
de Mauricio Pereira de Brito e de Maria das Graças Guilherme de Brito.

O pretendente: RONY CARDOSO, estado civil divorciado, profi ssão controlador de 
qualidade, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/09/1988), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jessé Cardoso e de Rosemeire Sales da Silva Cardoso. 
A pretendente: SUELEN ALVIM GOMES, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (10/06/1989), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Edvaldo Gomes dos Santos e de Eliana de Sousa Alvim Santos. 

O pretendente: EDSON LEITE FEITOZA, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, 
nascido em Presidente Epitacio, SP, no dia (02/03/1964), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Graciliano Ribeiro Feitoza e de Leonina Leite Feitoza. A pretendente: 
APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (02/11/1963), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Lazaro de Oliveira e de Hercilia Maria da Silva.

O pretendente: ANDERSON FERREIRA NASCIMENTO OLIVEIRA, estado 
civil solteiro, profi ssão empresário, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/09/1981), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo de Oliveira e de Maria 
Angelica Nascimento de Oliveira. A pretendente: DANIELE LUIZA DE ABREU, estado 
civil solteira, profi ssão empresária, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/07/1990), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Gonçalves Abreu e de Izaura 
Maria Luiza.

O pretendente: GABRIEL PINTO RODRIGUES, estado civil divorciado, profi ssão 
autonomo, nascido em Conceição do Coité, BA, no dia (17/04/1977), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Alves Rodrigues e de Maria das Neves 
Pinto. A pretendente: BIANCA ARAUJO SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em Conceição do Coité, BA, no dia (28/04/1991), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jorge Luiz Mascarenhas Santos e de Valdineia 
Araujo Moreira Santos. 

O pretendente: FERNANDO OLIVEIRA GRACI, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/10/1988), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Graci e de Ivanilda Oliveira Graci. A pretendente: 
CAMILA  GABRIELA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão analista fi scal, 
nascida em São Paulo, SP no dia (05/01/1987), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Gervasio dos Santos e de Cleide Silva de Paulo.
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QUARTA-FEIRA, 03 DE OUTUBRO DE 2018

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO
Empresa sem funcionário pode fazer a contratação de estagiário, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

SÍNDICO POSSUI ISENÇÃO DO CONDOMÍNIO, ENTRETANTO PRETEN-
DEM DESCONTAR O INSS, COMO PROCEDER?

Não caberá desconto do síndico, vez que o mesmo não recebe remu-
neração, sendo apenas detentor de isenção de condomínio. Na prática, 
o condomínio deverá se responsabilizar pelo recolhimento do valor da 
contribuição previdenciária. Art. 57 § 3º da IN 971/2009.

AUXÍLIO-DOENÇA INDEFERIDO 
Funcionário durante o contrato de experiência teve atestado de 6 meses 
e seu pedido de auxílio-doença foi indeferido no INSS por carência, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

RETENÇÃO NO SEGMENTO DE INFORMÁTICA
Como efetuar a retenção do INSS na fonte pagadora do segmento de 
tecnologia com o E-Social, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO FOI CONVOCADO PARA TRABALHAR NAS ELEIÇÕES 
E VAI REALIZAR TREINAMENTO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS, 
TERÁ DIREITO AOS DOIS DIAS DE FOLGA?

O empregado terá direito aos dois dias de descanso em virtude do seu 
trabalho a cada dia que concentrou a sua atividade ao TRE/TSE, direito 
este que lhe será concedido no mês em que houver o pleito eleitoral 
ou o treinamento ainda que se encontre em férias já que neste caso 
o contrato está interrompido na empresa em que trabalha, mas o 
empregado se encontra a disposição do sistema eleitoral.

INTERVALO PARA DESCANSO
Funcionário que trabalha 4 horas a empresa se quiser pode conceder inter-
valos de descanso? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

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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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
Elisângela Pereira Soares (Ofi cial Interina)

O pretendente: CHARLES ANICETO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
tecnico de telecomunicações, nascido em Suzano, SP no dia (30/07/1980), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Tabajara Machado de Souza e de 
Hilda Aniceto de Souza. A pretendente:DENISE DE SANTANA BEZERRA, estado civil 
solteira, profi ssão motorista, nascida em São Paulo, SP no dia (24/10/1983), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genival Pereira Bezerra e de Valdete 
Gonçalves de Santana.

O pretendente:DORIVAL SOUZA MENDES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em São Paulo, SP no dia (08/12/1972), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourival Souza Mendes e de Adnalva Pereira Mendes. A 
pretendente:REGIANE FLORES PAES FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de produção, nascida em São Paulo, SP no dia (27/05/1983), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reynaldo Paes Ferreira e de Aparecida Flores Paes Ferreira.

O pretendente:PAULO JORGE CARDOSO DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão vigilante, nascido em Ibirataia, BA no dia (12/01/1968), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosalino Cardoso dos Santos e de Gildete Pereira 
de Araujo. A pretendente:MARIA DE LOURDES ALVES, estado civil solteira, profi ssão 
cozinheira, nascida em Pilão Arcado, BA no dia (16/11/1967), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Domingos Honorio Alves e de Dalvina Rodrigues Alves.

O pretendente:FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
eletronico, nascido em São Paulo, SP no dia (18/12/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Alves Moreira dos Santos e de Vânia Ribeiro 
dos Santos. A pretendente:MILENA NUNES DE ALMEIDA, estado civil solteira, pro-
fi ssão contadora, nascida em Vitoria da conquista, BA no dia (17/02/1991), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosental Dias de Almeida e de Mara 
Lígia Nunes Almeida.

O pretendente:THIAGO SOUZA DA MOTA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor de 
seguros, nascido em São Paulo, SP no dia (14/07/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vanderlê Carlos da Mota e de Ana Lucia Rosa Souza 
da Mota. A pretendente:JACQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão administradora, nascida em São Paulo, SP no dia (07/02/1990), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Mariano de Oliveira e de Analice 
Amelia dos Santos Oliveira.

O pretendente:LIBNI DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Jundiaí, SP no dia (29/12/1992), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jadson Marques Santos e de Suely de Oliveira Santos. A pretenden-
te:KARINA BORGES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP no dia (18/03/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Ricardo Rodrigues dos Santos e de Claudia de Souza Borges dos Santos. 

O pretendente: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
copeiro, nascido em Palmares, PE no dia (27/06/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leide Sônia de Oliveira. A pretendente:ANA RITA PE-
REIRA ALENCAR, estado civil divorciada, profi ssão manicure, nascida em Casa Nova, 
BA no dia (22/05/1967), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Enedino Soares de Alencar e de Osmarina Pereira Alencar.

O pretendente:ELSIO DE OLIVEIRA BOAVENTURA JUNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista, nascido em São Paulo, SP no dia (30/10/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elsio de Oliveira Boaventura e de Ines Scaramouça. 
A pretendente:REGIANE JESUS GODOY, estado civil solteira, profi ssão encarredaga 
de loja, nascida em São Paulo, SP no dia (18/03/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sidnei Godoy e de Josenilda Jesus do Espirito Santo.

O pretendente:ANDERSON SILVA RIBEIRO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP no dia (13/05/1981), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Arnaldo Ribeiro e de Ernestina Dias da Silva Ribeiro. A 
pretendente:ARIANE SANTOS ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, 
nascida em São Paulo, SP no dia (09/05/1995), residente e domiciliada em Poá, SP, fi lha 
de Andre Lucio Araujo e de Nadjane dos Santos.

O pretendente:DANILO SOUZA FLORENCIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar fi nanceiro, nascido em São Paulo, SP no dia (18/11/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valmir Florencio da Silva e de Eliane Cristina de 
Souza Marques da Silva. A pretendente:NATHANY PALOMA ACA RONE, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP no dia (18/09/1995), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ronodes Costa Aca Rone e de Maria 
Auxiliadora Aca Rone. 

O pretendente:ANDRÉ SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão cortador, nascido em 
São Paulo, SP no dia (26/01/1975), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Nelson Felix de Santana e de Maria da Conceição Santana. A pretendente:E-
DLAINE BORGES PINHEIRO, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de cozinha, 
nascida em São Paulo, SP no dia (29/07/1976), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Pinheiro e de Eunice Borges Pinheiro.

O pretendente:ANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão 
estoquista, nascido em São Paulo, SP no dia (29/05/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivo Campos Rodrigues e de Marlene Aparecida dos Santos 
André. A pretendente:GESIENE DE OLIVEIRA NERI, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Itaquaquecetuba, SP no dia (16/10/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Antonio Neri e de Creusa Marques de Oliveira.

O pretendente:LUCAS DOS SANTOS NEVES, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Itabuna, BA no dia (11/08/1995), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Gonçalves Neves e de Josinete Almeida dos Santos. A preten-
dente:IASMIN BEZERRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Sertânia, PE no dia (01/08/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Fabiana Bezerra da Silva.

O pretendente:BRUNO HENRIQUE PEREIRA PACHECO, estado civil solteiro, profi s-
são estudante, nascido em São Paulo, SP no dia (08/06/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Pacheco e de Rosemeire Pereira da Silva. 
A pretendente:WALERIA SOARES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP no dia (04/11/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Jose dos Santos e de Raquel Soares de Souza.

O pretendente:SAMUEL DOS REIS COSTA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP no dia (14/06/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Antonio Nunes Costa e de Maria Conceição dos Reis. A 
pretendente:AMANDA PEREIRA BORGES, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em São Paulo, SP no dia (08/09/1996), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Viturino Borges Filho e de Marileide Rosa Pereira Borges.

O pretendente:REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
segurança, nascido em Mauá, SP no dia (09/11/1979), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Claudionor Presciliano dos Santos e de Maria Paula Ferreira. A 
pretendente:HELLEN KARINA LUCAS TOMÉ, estado civil solteira, profi ssão analista 
de atendimento, nascida em São Paulo, SP no dia (23/10/1990), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvio dos Santos Tomé e de Neide Lucas Tomé.

O pretendente:WESLEY FÁBIO GOMES, estado civil solteiro, profi ssão prensista, nascido 
em São Paulo, SP no dia (31/08/1991), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Marli Gomes. A pretendente:KARLIANE PEREIRA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão manicure, nascida em São Paulo, SP no dia (03/11/1987), residente e domiciliada 
em Itaquaquecetuba, SP, fi lha de Valter Feitosa Silva e de Alexandrina Pereira Lima.

O pretendente:ADRIANO VIANA MARCELO, estado civil solteiro, profi ssão comissário 
de bordo, nascido em São Paulo, SP no dia (23/12/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nilson Marcelo e de Maria Flôr de Maio Viana. A pre-
tendente:THAUANY PESTANA MAGUETA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Santos, SP no dia (07/02/1994), residente e domiciliada em Peruíbe, SP, 
fi lha de Ricardo Magueta e de Evanir Pestana Magueta.

O pretendente:PLÍNIO ALVES DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
contabil, nascido em São Caetano do Sul, SP no dia (17/05/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourival Alves de Sousa Filho e de Maria José de 
Sousa. A pretendente:YASMIM DOS SANTOS CRUZADO, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo, SP no dia (27/02/1993), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Izaul da Silva Cruzado e de Adenicia dos Santos Cruzado.

O pretendente:VICTOR HUGO DE OLIVEIRA VERGINO, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP no dia (05/07/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Vergino e de Simone de Oliveira. A preten-
dente:FABIANA LIUTI LORENZETTI, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em São Paulo, SP no dia (17/05/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Aleandro Lorenzetti Neto e de Regiane Liuti Lorenzetti.

O pretendente:ARINALDO SOARES ALVES, estado civil solteiro, profi ssão tecnico de 
TV a cabo, nascido em Santo André, SP no dia (12/10/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Joaquim Alves e de Valdenice Aparecida Soares. A 
pretendente:THALIA SABINO DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão estoquista, 
nascida em Franco da Rocha, SP no dia (04/04/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Osmar Aparecido Alves de Souza e de Lucineide Sabino da Silva.

O pretendente:VÍCTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de loja, nascido em São Paulo, SP no dia (15/01/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Ribeiro de Oliveira e de Ana Cristina Batista 
Barbosa de Oliveira. A pretendente:RENATA APARECIDA FORTUNATO DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP no dia (01/07/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvana Fortunato da Silva.

O pretendente:ADELSON DIAS DE PAULA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido 
em Bugre, MG no dia (11/06/1959), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Antonio Lopes de Paula e de Maria Dias de Paula. A pretendente:VERA LUCIA 
MARIA DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP no dia (24/11/1964), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Cassemiro Moreira de Souza e de Alice Maria de Souza.

O pretendente:SAMUEL ALEXSANDER DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
barbeiro, nascido em São Paulo, SP no dia (16/08/2000), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ana Pereira dos Santos. A pretendente:GABRIELE DA 
SILVA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP 
no dia (01/09/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João 
Ferreira Neto e de Kete Aparecida da Silva.

O pretendente:CLAUDINEI RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil divorciado, pro-
fi ssão operador de maquinas, nascido em São Paulo, SP no dia (23/10/1989), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Clemente Teixeira dos Santos e de 
Ivanete Rodrigues da Hora. A pretendente:GIZELIA FERREIRA DE SOUZA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Remanso, BA no dia (16/09/1990), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Salomão Alves de Souza e de Rosa 
Ferreira de Souza.

O pretendente:PAULO SERGIO ANDREOLI, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Guarulhos, SP no dia (05/09/1981), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Roberto Andreoli e de Teresa dos Santos Andreoli. A pretenden-
te:ELIANE PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão tecnica de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP no dia (14/04/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Edivaldo Pereira da Silva e de Elizete Melo dos Santos da Silva.

O pretendente:WILLIAN CESAR VENANCIO, estado civil solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em Suzano, SP no dia (16/06/1989), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Luiz Antonio Venancio e de Simone Pereira Venancio. A pretenden-
te:CARLA ROMÃO DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão coladeira, nascida em 
São Paulo, SP no dia (21/05/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Carlos Alberto de Sousa e de Silvia Maria Romão de Sousa. 

O pretendente: JULIANO CARLOS FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
metalurgico, nascido em Araxá, MG no dia (15/10/1978), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Belchior Ferreira dos Reis e de Dalci de Fatima Rezende 
Ferreira. A pretendente:LEONIDE VITOR DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
podologa, nascida em Serraria, PB no dia (22/03/1978), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Flôr da Silva e de Maria Vitor da Silva. 

O pretendente: GERALDO MOREIRA GOMES, estado civil viúvo, profi ssão aposen-
tado, nascido em Boa Vista do Tupim, BA no dia (18/10/1954), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Gomes Guerra e de Faustina Moreira Pinto. 
A pretendente:DIONE CARMEM GAIÃO, estado civil divorciada, profi ssão aposentada, 
nascida em Recife, PE no dia (22/12/1966), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Diomedes Ribeiro Gaião e de Luzinete Carmem Gaião.

O pretendente:CARLOS ELEUTERIO BRISIDA, estado civil divorciado, profi ssão pe-
dreiro, nascido em Três Pontas, MG no dia (29/05/1967), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Eleuterio Brisida Filho e de Maria de Lourdes Dutra 
Brisida. A pretendente:CRISTIANE ALMEIDA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão agente comunitária de saúde, nascida em São Paulo, SP no dia (05/11/1978), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Jesus dos Santos 
e de Maria José de Almeida Santos.

O pretendente:WALTER SUASSUNA SOBRINHO, estado civil divorciado, profi ssão 
manobrista, nascido em São Paulo, SP no dia (08/04/1974), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Romildo Suassuna e de Vera Lucia Rocha Suassuna. A 
pretendente:IVANILDA OLIVEIRA ALMEIDA, estado civil divorciada, profi ssão agente 
comunitária de saúde, nascida em São Paulo, SP no dia (29/03/1975), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Agustavo de Almeida e de Maria 
das Dores Oliveira de Almeida.

O pretendente:BRUNO FONSECA PINTO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP no dia (04/11/1989), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Genival Fonseca Pinto e de Marina da Silva. A pretendente:CAMILA 
DE SOUSA SILVA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em São Paulo, SP 
no dia (02/10/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Celio 
Marcelino da Silva e de Joselita de Sousa Silva.

O pretendente:ÉVERTON DOS SANTOS BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo, SP no dia (13/09/1987), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião dos Santos Barbosa Filho e 
de Maria de Lourdes Inacio Barbosa. A pretendente:CLÁUDIA CRISTINA LIMA DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em Carpina, 
PE no dia (26/07/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Genival José dos Santos e de Sueli Maria Lima dos Santos.

O pretendente:JACKSON DOS SANTOS SAMPAIO, estado civil solteiro, profi ssão 
prensador, nascido em Itabuna, BA no dia (18/09/1979), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aderval Ferreira Sampaio e de Edinalva dos Santos 
Sampaio. A pretendente:PRISCILA FRANÇA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão autonoma, nascida em Itabuna, BA no dia (19/11/1983), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemir Vitor dos Santos e de Rosineide Correia 
França dos Santos.

O pretendente:JOSE ALVES DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascido em São Paulo, SP no dia (14/07/1964), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Alves de Oliveira e de Circe Bento de Oliveira. 
A pretendente:CRISTINA DO AMARAL CONSTANTE, estado civil solteira, profi ssão 
ajudante geral, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP no dia (30/04/1973), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Constante e de Luzia Bueno 
do Amaral Constante.

O pretendente:JOÃO FELIPE PEREIRA DAS CHAGAS, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP no dia (24/10/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Gonçalves das Chagas e de Maria Selma Pereira da 
Silva. A pretendente:LETICIA VIANA BRAGA, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de caixa, nascida em São Paulo, SP no dia (11/11/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joilson Rodrigues Braga e de Irenilza Viana da Silva.

O pretendente:EDSON SOARES DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP no dia (01/03/1988), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Expedito Soares da Costa e de Antonia da Guia da Costa. A pretendente: 
ELIDA MARQUES DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP no dia (04/06/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Ozair Ferreira de Carvalho e de Edina Marques Armindo.

O pretendente:TONY ALEXANDRE DOS SANTOS ROCHA, estado civil solteiro, 
profi ssão socorrista, nascido em Araioses, MA no dia (15/09/1990), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria da Conceição dos Santos Rocha. A 
pretendente:CÍCERA IRINEA RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em Colorado, PR no dia (06/10/1994), residente e domiciliada em 
Itaquaquecetuba, SP, fi lha de José Vieira da Silva e de Francisca Lucinéa Rodrigues da Silva.

O pretendente:ERIC CLAYTON MAGELA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, pro-
fi ssão instalador de acessorios, nascido em São Paulo, SP no dia (13/03/1985), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Magela do Nascimento e 
de Nilce Rosana Gomes Freire do Nascimento. A pretendente:PALOMA DE OLIVEIRA 
SPINOSA, estado civil solteira, profi ssão tecnica de seguros, nascida em São Paulo, SP 
no dia (12/09/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joraci 
Spinosa e de Shirley de Oliveira Spinosa. 

O pretendente: RICARDO MORAIS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão bal-
conista, nascido em Raul Soares, MG no dia (31/01/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geremias Morais da Silva e de Maria Madalena Ferreira da 
Silva. A pretendente:ALESSANDRA REGINA SANTOS DO NASCIMENTO, estado civil 
solteira, profi ssão balconista, nascida em São Paulo, SP no dia (20/03/1992), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ademir Durães do Nascimento e de 
Sandra Regina Santos.

O pretendente:RICHARD NORONHA RAPOSO, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de loja, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia (30/11/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Carvalho Raposo e de Simone dos Santos 
de Noronha. A pretendente:ANDRESSA CHAGAS DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fi ssão autonoma, nascida em São Paulo, SP no dia (24/05/1991), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauro Batista da Silva e de Silvani Chagas da Silva.

O pretendente:JOÃO LUCAS ALVES MARINHO, estado civil solteiro, profi ssão ajudan-
te geral, nascido em São Paulo, SP no dia (25/07/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sueli Alves Marinho. A pretendente:LETICIA FUZARO 
ALBERTIN, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo, SP no dia 
(24/11/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fabio Roberto 
Albertin e de Patricia Afonso Martins Fuzaro.

O pretendente:ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP no dia (12/09/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Nivaldo da Silva e de Rosinete Campos Martins. A 
pretendente:ANA BEATRIZ DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão so lar, nascida 
em São Paulo, SP no dia (14/09/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Maria Marcia da Silva.

O pretendente:ANDRÉ CORREA DINIZ, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
maquinas, nascido em São Paulo, SP no dia (31/01/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Valter Diniz e de Ana Maria Correa Diniz. A 
pretendente:LARISSA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP no dia (26/11/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Carlos Alberto da Silva e de Marisa Brito da Silva.

O pretendente:JOSE ERLON DE ARAUJO, estado civil divorciado, profi ssão carpinteiro, 
nascido em Piripiri, PI no dia (10/01/1978), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Raimundo Nonato de Araujo e de Maria Francisca de Souza. A preten-
dente:EDILENE SILVA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida 
em Jacobina, BA no dia (08/08/1971), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Sebastião Moreira de Jesus e de Maria Joaquina da Silva.

O pretendente:EDILTON SAMPAIO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão ele-
tricista, nascido em São Paulo, SP no dia (18/04/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edmundo Alves Ferreira e de Geni Sampaio Silva. A 
pretendente:MARIA HOSANA BEZERRA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
comerciante, nascida em Cachoeirinha, PE no dia (23/03/1968), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Bezerra da Silva e de Maria Bezerra da Silva.

O pretendente:ELIUDSON MIGUEL, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, nascido 
em São Paulo, SP no dia (16/10/1968), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Manoel Miguel e de Neusa Aparecida Estevão. A pretendente:SANDRA 
FERREIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cozinha, nascida em 
São Paulo, SP no dia (13/05/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Etelvino Ferreira de Souza e de Eulina dos Santos de Souza.

O pretendente:MAURICIO PAES DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Guarulhos, SP no dia (06/05/1979), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Edmundo Paes de Sousa e de Benta Jorge de Sousa. A pretendente: 
JOSENILDA ADRIANA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Aguas Belas, PE no dia (09/05/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Gizelda Elias da Silva.

O pretendente:RAFAEL PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em União dos Palmares, AL no dia (06/03/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosalvo Pereira da Silva e de Maria do Carmo Pereira da 
Silva. A pretendente:ELIANE DA SILVA SANTANA, estado civil solteira, profi ssão domés-
tica, nascida em Quijingue, BA no dia (20/11/1986), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Valdinei Marques de Santana e de Maria das Graças Mota da Silva.

O pretendente:LISANDRO DAPHNE MELO LOURENÇO, estado civil solteiro, profi s-
são autonomo, nascido em São Paulo, SP no dia (12/06/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anderson Lourenço e de Elaine Cristina Melo. 
A pretendente:PATRICIA GONÇALVES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em São Bernardo do Campo, SP no dia (27/06/1998), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ronivon Gonçalves de Souza e de 
Domingas do Carmo Sousa.

O pretendente:THIAGO BIBIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
mecânico, nascido em São Paulo, SP no dia (13/05/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Bibiano da Silva e de Alenita Pereira da Silva. A 
pretendente:JULIANE MARTINS BASILIO, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida em São Paulo, SP no dia (09/06/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Basilio Filho e de Gilza Alves Martins.

O pretendente:FERNANDO ALVES RICARDO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
junior, nascido em São Paulo, SP no dia (07/12/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Helvécio Alves Ricardo e de Rosaura Alves Ricardo. A 
pretendente: KARINA ROBERTA DA SILVA SALES, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em São Paulo, SP no dia (14/04/1992), residente e domiciliada em 
Jacareí, SP, fi lha de Severino Belarmino de Sales e de Valdirene da Silva Gomes de Sales.

O pretendente:FERNANDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão encanador, nascido 
em São Paulo, SP no dia (08/11/1968), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Manoel Missias da Silva e de Clarice Rosa Santos. A pretendente:MARIA 
LINECIR DE LIMA, estado civil divorciada, profi ssão salgadeira, nascida em Solonópole, 
CE no dia (20/11/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Aldeci de Lima e de Maria Esterlina de Almeida Lima. 

O pretendente: DANIEL AFONSO DIAS, estado civil divorciado, profi ssão repositor, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP no dia (17/08/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Dias Junior e de Regiane Afonso. A pretenden-
te:TALITA SOUZA SIRQUEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP no dia (07/05/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Marcelo Sirqueira e de Maria Francisca Malaquias de Souza.

O pretendente:DOUGLAS SOARES DE MATOS, estado civil solteiro, profi ssão recep-
cionista, nascido em São Paulo, SP no dia (26/09/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Teixeira de Matos e de Mariete Batista Soares. A 
pretendente:FRANCIELLEN SANTANA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de serviços gerais, nascida em São Sebastião, SP no dia (27/01/1996), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Pereira da Silva e de Edneide 
Rosa de Santana.

O pretendente:SIDNEI SOUSA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, nascido 
em Cubatão, SP no dia (29/04/1969), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Camilo Soares da Costa e de Maria Lucia Sousa Costa. A pretendente:MARIA 
DO CARMO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão agente comunitaria de saúde, 
nascida em Santa Cruz do Escalvado, MG no dia (27/11/1975), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Bonifacio e de Olga Arsenia da Silva.

O pretendente:DÊNIS LEONARDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP no dia (18/06/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cícero Francisco da Silva e de Altair Leonardo da Silva. 
A pretendente: VANESSA GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Registro, SP no dia (22/11/1992), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Usiel Gomes da Silva e de Maria Aparecida Silva.

O pretendente:ALEXSANDRO APARECIDO DE SOUZA PEREIRA, estado civil 
divorciado, profi ssão taxista, nascido em São Paulo, SP no dia (09/06/1984), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Pereira e de Maria 
Acelina de Souza Pereira. A pretendente:MIZIANE MORAES MONTEIRO, estado civil 
solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Paulista, PE no dia (24/02/1991), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilton Luis Flôr Monteiro e de Gleucia 
Silva Moraes Monteiro.

O pretendente:CRISTIANO DA SILVA PEDREIRA, estado civil solteiro, profi ssão bal-
conista, nascido em São Paulo, SP no dia (18/08/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos da Silva Pedreira e de Sandra Regina da Silva. A 
pretendente:CARLA APARECIDA RIBEIRO DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida em Serrinha, BA no dia (19/03/1989), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Gonçalves da Costa e de Carmozina 
Santos Ribeiro da Costa.

O pretendente:GEOVANI MARTINS COSTA, estado civil solteiro, profi ssão limpador 
de vidros, nascido em Salvador, BA no dia (16/06/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Domingos Gonçalves Costa e de Maria Martins 
dos Santos. A pretendente:LUCIANA VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascida em São Paulo, SP no dia (30/03/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Cornélio Vieira e de Lecy Luiza Vieira. 

O pretendente: TADEU MORAES RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em Nova Iguaçu, RJ no dia (20/02/1974), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Moraes Ribeiro e de Maria dos Anjos Souza. 
A pretendente:LUCIENE DA SILVA ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Iramaia, BA no dia (01/07/1983), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Fernando Santos Almeida e de Maria da Conceição Celestrino da Silva.

O pretendente:WALDENYSSON FERREIRA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
enfestador, nascido em Aracaju, SE no dia (27/03/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdileno Ferreira Santos e de Celia Regina Maria dos 
Santos. A pretendente:VANESSA SOUZA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP no dia (16/11/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Paes dos Santos e de Maria Solidade Souza.

O pretendente:MAICON MIGUEL DE CESARE, estado civil divorciado, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP no dia (27/01/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Miguel de Cesare e de Zuleide Francisca 
dos Santos Cesare. A pretendente:AMANDA CARDOSO DOS SANTOS, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP no dia (17/06/1992), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adailton Vicente dos Santos e de 
Sibelia Cardoso Sant´Anna. 

O pretendente: ANTONIO CARNEIRO DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, pro-
fi ssão auxiliar de linha de produção, nascido em São Paulo, SP no dia (29/03/1999), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carneiro da Silva 
e de Edineide Veloso da Silva. A pretendente:MIRIAN GOMES DO NASCIMENTO, 
estado civil solteira, profi ssão estagiaria de telemarketing, nascida em São Paulo, SP no 
dia (12/09/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo 
Jose do Nascimento e de Silvana Gomes do Nascimento.

O pretendente:LEANDRO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pizzaiolo, 
nascido em São Paulo, SP no dia (10/06/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Marcos Franco da Silva e de Nanci Ferreira de Queiroz. A pretenden-
te:AGATA GONÇALVES DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, 
nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP no dia (08/04/1996), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rogerio de Jesus e de Otacilia Mariano Gonçalves.

O pretendente:DIEGO SILVA DA CUNHA, estado civil solteiro, profi ssão lubrifi cador 
I, nascido em São Paulo, SP no dia (12/10/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Jose da Cunha e de Luciene da Silva. O pretendente: 
LUANA DA ROCHA NEVES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida 
em Suzano, SP no dia (03/09/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jorge da Silva Neves e de Sonia da Rocha Humphereys.

O pretendente:RODRIGO FREITAS NETO, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em São Paulo, SP no dia (08/07/1992), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Joanilson Neto e de Sirlande de Freitas Neto. A pretendente:LARISSA 
DOS SANTOS BATISTA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Suzano, SP 
no dia (20/02/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro 
de Araujo Batista e de Helena Ribeiro dos Santos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

 

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DANIEL FRANCISCO NULNES FERNANDEZ MAZARAMBROZ, de 
nacionalidade Espanhola, solteiro, advogado, natural da Espanha, no dia (25/11/1975), 
residente e domiciliado na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Bulnes 
Trujillo e de Maria Pilar Fernandez Mazarambroz Bernabeu. A pretendente: ERIKA 
NORMA RIVERA QUINONES, de nacionalidade Peruana, solteira, arquiteta, natural 
do Peru, no dia (11/07/1983), residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo, 
SP, fi lha de Amador Javier Rivera Huaman e de Margot Maritza Quinones de Rivera.
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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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:

PEDRO DEZUITE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em Santo 
André, neste Estado (CN:LV.A/031.FLS.210-2º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ-UTINGA/
SP), Santo André, SP no dia dez de julho de mil novecentos e sessenta e dois (10/07/1962), 
residente e domiciliado Rua Gaspar Fonseca, 68, casa 04, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severina Maria dos Santos. ANA MÁRCIA SALES 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Miguel 
Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/197.FLS.075V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia dez de setembro de mil novecentos e setenta e cinco (10/09/1975), residente e 
domiciliada Rua Gaspar Fonseca, 68, casa 04, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Domingos dos Santos e de Delma Sales dos Santos.

ROBINALDO GONÇALVES MENDES, estado civil solteiro, profi ssão serralheiro, 
nascido em Porteirinha, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/037.FLS.023-PORTEIRINHA/
MG), Porteirinha, MG no dia trinta de setembro de mil novecentos e setenta e quatro 
(30/09/1974), residente e domiciliado Rua Marlene, 157, casa 03, Jardim Norma, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raul Mendes Soares e de Lourdes Nunes Gonçalves. 
KARINA APARECIDA HENRIQUE, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/096.FLS.048-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (26/02/1987), 
residente e domiciliada Rua Marlene, 157, casa 03, Jardim Norma, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Aparecido Donizeti Henrique e de Leonilda de Oliveira Henrique.

JOSE AMANCIO DA PAIXÃO, estado civil divorciado, profi ssão mecânico de máquina de 
costura, nascido em Cabaceiras do Paraguaçu, Estado da Bahia, Cabaceiras do Paraguaçu, 
BA no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e sessenta e cinco (26/09/1965), 
residente e domiciliado Rua Jeribatuba, 471, apartamento 62, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cosme Neres da Paixão e de Iracy Amancio da 
Paixão. LÉIA ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/008.FLS.143V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de 
setembro de mil novecentos e setenta e seis (22/09/1976), residente e domiciliada Rua 
Jeribatuba, 471, apartamento 62, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Hermes Alves da Silva e de Elza Marques da Silva.

GUSTAVO LEONARDO NOVAIS NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão atendente 
de restaurante, nascido em Cícero Dantas, Estado da Bahia (CN:LV.A/027.FLS.211-CÍCERO 
DANTAS/BA), Cícero Dantas, BA no dia treze de janeiro de mil novecentos e noventa e nove 
(13/01/1999), residente e domiciliado Travessa Joaquim Alves de Souza, 03, Vila Verde, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Heraclito Nascimento e de Isa Celia de Jesus 
Novais. EDUARDA BRANDÃO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/352.FLS.052-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia dois de setembro de mil novecentos e noventa e nove (02/09/1999), 
residente e domiciliada Rua Modelo, 235, A, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Eduardo José dos Santos e de Rosimar Brandão dos Santos.

MICHEL WOLF BARUCH, estado civil divorciado, profi ssão médico veterinário, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta de junho de mil novecentos e setenta 
e dois (30/06/1972), residente e domiciliado Rua Crato, 56, Jardim Nordeste, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Silvio Getulio Baruch e de Rachele Gheriani Baruch. ANELISE 
MARQUES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão entrevistadora, nascida em 
Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/087.FLS.137V-INDIANÓPOLIS/SP), 
São Paulo, SP no dia doze de junho de mil novecentos e setenta e cinco (12/06/1975), 
residente e domiciliada Rua Ursulina D’Angelo, 35, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Moacir Sergio de Oliveira e de Josefa Marques de Oliveira.

JESIEL AZEVÊDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão assistente suporte de 
atendimento, nascido em Campo Formoso, Estado da Bahia (CN:LV.A/028.FLS.238-
-CAMPO FORMOSO/BA), Campo Formoso, BA no dia vinte e quatro de outubro de mil 
novecentos e noventa (24/10/1990), residente e domiciliado Rua Arbela, 391, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis 
Batista da Silva e de Jaci Maria Azevêdo da Silva. JOSIANA BRAGA DE CASTRO, 
estado civil solteira, profi ssão escrituraria, nascida em Fartura do Piauí, Estado do Piauí 
(CN:LV.A/004.FLS.080-DIRCEU ARCOVERDE/PI), Fartura do Piauí, PI no dia vinte de 
dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (20/12/1994), residente e domiciliada 
Avenida Caititu, 1291, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Josimar Pereira de Castro e de Sandra Andréia Braga de Castro.

THIAGO DE LIMA CASTILHO, estado civil solteiro, profi ssão farmacêutico, nascido em 
Pontes e Lacerda, Estado do Mato Grosso (CN:LV.A/014.FLS.096-2º OFÍCIO DE PONTES 
E LACERDA/MT), Pontes e Lacerda, MT no dia treze de março de mil novecentos e oitenta 
e nove (13/03/1989), residente e domiciliado Rua Serra de São Domingos, 99, casa 08, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ozéias dos Santos Castilho e de Rosalia de 
Lima Castilho. ANGÉLICA SILVA LIMA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Pontes e Lacerda, Estado do Mato Grosso (CN:LV.A/019.FLS.058-2º OFÍCIO DE PONTES E 
LACERDA/MT), Pontes e Lacerda, MT no dia quatro de abril de mil novecentos e noventa e um 
(04/04/1991), residente e domiciliada Rua Serra de São Domingos, 99, casa 08, Vila Carmo-
sina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson Rodrigues Lima e de Ivanici Alves da Silva.

MOACIR SANTANA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em 
Piritiba, Estado da Bahia (CN:LV.A/003.FLS.095 PIRITIBA/BA), Piritiba, BA no dia trinta 
de setembro de mil novecentos e setenta e oito (30/09/1978), residente e domiciliado Rua 
Mateus Mendes Pereira, 1661, casa 01, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Gildázio Chaves Araújo de Oliveira e de Iraci Santana Oliveira. 
JACIARA PEREIRA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Mundo 
Novo, Estado da Bahia (CN:LV.A/005.FLS.272-MUNDO NOVO/BA), Mundo Novo, BA no dia 
onze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (11/02/1986), residente e domiciliada 
Rua Mateus Mendes Pereira, 1661, casa 01, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gerson Nunes de Jesus e de Marivalda Pereira dos Santos.

PAULO DE OLIVEIRA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em neste 
Distrito (CN:LV-A-128,FLS.027V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de junho de 
mil novecentos e noventa (18/06/1990), residente e domiciliado Rua Guilherme da Cruz, 13, 
Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Pereira Gomes e de Zeneide 
Pereira de Oliveira Gomes. AGHATA GOMES DO COUTO, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV-A 366,FLS.128-CERQUEIRA 
CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia trinta de novembro de mil novecentos e noventa e três 
(30/11/1993), residente e domiciliada Rua Guilherme da Cruz, 13, Jardim Helian, São Paulo, 
SP, fi lha de Joaquim Fernando Ramos do Couto e de Márcia Aparecida Gomes de Andrade.

VLADIMIR CAMPOS, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e sessenta 
e oito (16/08/1968), residente e domiciliado Rua Sebastião Miguel da Silva, 185, casa 
03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Angela Cristina Campos. IRANI 
SANTIAGO NEVES, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Jupi, Estado de 
Pernambuco, Jupi, PE no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e setenta (19/01/1970), 
residente e domiciliada Rua Sebastião Miguel da Silva, 185, casa 03, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Azarias José das Neves e de Lindalva Santiago Neves.

MURILO DIAS VIEIRA DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão salgadeiro, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/281.FLS.126V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte de junho de mil novecentos e noventa e sete (20/06/1997), residente e domiciliado 
Rua Maria Natauel, 08, casa A, Vila Nhocune, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de 
Marcio Vieira de Sousa e de Marluce Rodrigues Dias. ISABELLE RIOS ALCERITO, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Subdistrito Indianópolis, nesta 
Capital (CN:LV.A/270.FLS.024V-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito 
de julho de mil novecentos e noventa e sete (28/07/1997), residente e domiciliada Rua 
Francisco Salles Malta Júnior, 240, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Marco Antonio Alcerito e de Sandra Natalia Rios Alcerito.

LUIZ CARLOS MIRANDA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/063.FLS.059-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de 
agosto de mil novecentos e oitenta e dois (18/08/1982), residente e domiciliado Rua Flor 
da Verdade, 06, casa 01, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz José da 
Silva e de Gilsema Miranda da Silva. BRUNA MARILZA PEREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/132.FLS.039V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia seis de agosto de mil novecentos e noventa (06/08/1990), residente e 
domiciliada Rua Flor da Verdade, 06, casa 01, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Jose Francisco Pereira e de Delsa Marilza Belo.

JOSÉ CLOVES DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão polidor, nascido em 
Jacobina, Estado da Bahia, Jacobina, BA no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos 
e sessenta e seis (28/11/1966), residente e domiciliado Rua São Teodoro, 123, Vila Carmo-
sina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rafael Alves de Oliveira e de Maria Francisca 
de Oliveira. MARIA VALQUIRIA OLIVEIRA DA PENHA, estado civil solteira, profi ssão 
ajudante geral, nascida em Luis Correia, Estado do Piauí (CN:LV.A/340.FLS.014-PARNAÍBA/
PI), Luis Correia, PI no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e setenta e três 
(24/02/1973), residente e domiciliada Rua São Teodoro, 123, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Juracy da Penha e de Maria Gracinete Oliveira da Penha.

ERIK LA FALCE TAVARES DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar em geral, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/191.FLS.122 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta 
e um de outubro de mil novecentos e noventa e três (31/10/1993), residente e domiciliado 
Rua Toledo Castelanos, 165, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Marcos Tavares da Costa e de Regina de Cassia La Falce. JÉSSICA KARO-
LINE LOPES TRAVASSOS, estado civil solteira, profi ssão assessora jurídica, nascida 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/128.FLS.096V-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (16/01/1995), residente e 
domiciliada Rua Toledo Castelanos, 165, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marco Antônio Travassos e de Selma Lopes Melo Travassos.

DEMETRIUS ISIDRO DE FRANÇA E SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
compras, nascido em Paulista, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/130.FLS.123V-1º OFÍCIO 
DE PAULISTA/PE), Paulista, PE no dia vinte de abril de mil novecentos e noventa e um 
(20/04/1991), residente e domiciliado Rua Fascinação, 278, bloco 05, apartamento 12, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Isais Isidro 
da Silva e de Geruza Pereira de França E Silva. SU ELLEN MOURA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital 
(CN:LV.A/147.FLS.232V-IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de março de mil 
novecentos e noventa e um (16/03/1991), residente e domiciliada Rua Verbos do Amor, 
61, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Romulo 
Gonçalves dos Santos e de Arlinda Pereira Moura dos Santos.

RINALDO AUGUSTO BOLSONI, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/143.FLS.165-LIBERDADE/SP), 
São Paulo, SP no dia dezessete de julho de mil novecentos e sessenta e sete (17/07/1967), 
residente e domiciliado Rua Victório Santim, 2800, bloco 03, apartamento 64-A, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vladimir Bolsoni e de Abigair Rodrigues Bolsoni. LAIENE 
CRISTINA MARTINS SILVA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em 
Subdistrito Tucuruvi, nesta Capital (CN:LV.A/092.FLS.131-TUCURUVI/SP), São Paulo, 
SP no dia doze de fevereiro de mil novecentos e sessenta e oito (12/02/1968), residente 
e domiciliada Rua Victório Santim, 2800, bloco 03, apartamento 64-A, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José do Carmo da Silva e de Luzia das Dores Martins Silva.

DANILO SILVA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Guarulhos, 
neste Estado (CN:LV.A/432.FLS.043V-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guaru-
lhos, SP no dia vinte e três de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (23/09/1988), 
residente e domiciliado Rua Arturo Vital, 230, apartamento 51-B, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sonia Silva Costa. TAMIRES DOS 
SANTOS NOVAES MUNIZ, estado civil solteira, profi ssão autônomo, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/215.FLS.187-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de dezembro 
de mil novecentos e noventa e quatro (03/12/1994), residente e domiciliada Rua Arturo 
Vital, 230, apartamento 51-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Eronivaldo Calado Muniz e de Claudia Jaqueline dos Santos Novaes.

ALEXANDRE PINHEIRO TRUDES DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão 
gerente de qualidade, nascido em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/040.
FLS.203V-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (22/09/1985), residente e domiciliado Travessa Teresa Diamante Sisto, 
03, Jardim Morganti, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Trudes de Carvalho 
e de Maria da Graça Pinheiro Trudes de Carvalho. NÚBIA CARVALHO CASTILHOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão empregada pública, nascida em Recife, Estado 
de Pernambuco (CN:LV.A/010.FLS.094-9ª ZONA DE MADALENA/RECIFE/PE), Recife, 
PE no dia vinte e seis de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (26/11/1985), 
residente e domiciliada Rua Professor Otávio de Freitas, 214, Encruzilhada, Recife, 
Estado de Pernambuco, Recife, PE, fi lha de Fabio Castilhos Santos e de Gilvanise 
Carvalho Castilhos Santos.

JACKSON FEITOSA SANTOS JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão segurança, 
nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/090.FLS.362 1º SUBDISTRITO DE 
SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia três de maio de mil novecentos e oitenta 
(03/05/1980), residente e domiciliado Rua Alagoas, 07, casa 02, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jackson Feitosa Santos e de Gilda Elizabeth Angela 
dos Reis Santos. SHIRLEY CRISTINA DA SILVA CORDEIRO, estado civil solteira, 
profi ssão copeira, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/087.FLS.026V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia dez de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (10/02/1986), 
residente e domiciliada Rua Alagoas, 07, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Claudinei Olegario Cordeiro e de Cátia Aparecida da Silva Cordeiro.

MANOEL VIANA DINIZ FILHO, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, nascido 
em Triunfo, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/056.FLS.195 TRIUNFO/PE), Triunfo, PE 
no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e setenta e sete (25/04/1977), residente 
e domiciliado Rua Adriano Alvarez, 75, apartamento 41-B, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Viana Diniz e de Maria das 
Merces Alves Diniz. ADRIANA REGINA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/083.FLS.170-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia seis de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (06/09/1985), residente 
e domiciliada Rua Adriano Alvarez, 75, apartamento 41-B, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Jose dos Santos e de Maria 
Cezaria dos Santos.

EMERSON RENATO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/307.FLS.277-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis 
de março de mil novecentos e noventa e oito (26/03/1998), residente e domiciliado Rua 
Castelo do Piauí, 815, fundos, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Renato da Silva 
e de Adriana da Silva. THAIANE ESPIRITO SANTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/112.FLS.283V CAMBUCI/SP), 
São Paulo, SP no dia primeiro de maio de mil novecentos e noventa e nove (01/05/1999), 
residente e domiciliada Rua Dionísio Feijó, 228, Jardim Cotinha, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lha de Ronaldo Espirito Santo e de Paula Regina Espirito Santo.

MARCELO FRANCISCO RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão chefe de seção, 
nascido em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/151.FLS.037-CERQUEIRA 
CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de julho de mil novecentos e oitenta e um 
(01/07/1981), residente e domiciliado Rua Redenção, 154, casa 02, Cidade Antônio Es-
tevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nilson Francisco Rodrigues e 
de Dirce Candido Rodrigues. LÍGIA GABRIELA DE OLIVEIRA DAMIÃO, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte 
(CN:LV.A/005.FLS.079V-JOSÉ DA PENHA/RN), Pau dos Ferros, RN no dia quatorze 
de julho de mil novecentos e oitenta e sete (14/07/1987), residente e domiciliada Rua 
Redenção, 154, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio de Lisboa Damião e de Geralda Maria de Oliveira Damião.

HENRIQUE MATHEUS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
expedição, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/283.FLS.191 ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e um de julho de mil novecentos e noventa e sete (21/07/1997), 
residente e domiciliado Travessa Vitória Silva Santos, 15, A, Parque Paineiras, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdir Aparecido dos Santos e de Magali Matheus. 
DANIELE CARDOSO DE LIRA, estado civil solteira, profi ssão atendente/balconista, 
nascida em Campo Maior, Estado do Piauí (CN:LV.A/020.FLS.178-2º OFÍCIO DE 
CAPITÃO DE CAMPOS/PI), Campo Maior, PI no dia trinta e um de janeiro de dois 
mil (31/01/2000), residente e domiciliada Travessa Pompanazzi, 88, casa 01, Parque 
Paineiras, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Gonçalves de Melo Lira e 
de Maria do Socorro Cardoso.

ERICK LOPES PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/152.FLS.025V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de junho 
de mil novecentos e noventa e um (20/06/1991), residente e domiciliado Rua Benedito 
Coelho Neto, 430, casa 10, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ismael Alves Pereira e 
de Eliane Lopes da Silva. NAYARA CARDIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/236.FLS.096V-
-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia quinze de julho de mil novecentos e noventa 
e dois (15/07/1992), residente e domiciliada Rua Benedito Coelho Neto, 430, casa 10, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Pinheiro da Silva e de Cristiane Fontes 
Cardia Pinheiro da Silva.

MARINONIO GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão representante de ven-
das, nascido em Itiúba, Estado da Bahia (CN:LV.A/050.FLS.241-ITIÚBA/BA), Itiúba, BA 
no dia quatorze de agosto de mil novecentos e setenta e dois (14/08/1972), residente e 
domiciliado Rua Fraternidade, 685, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Gonçalves da Silva e de Francisca Gomes da Silva. MARCIA 
JESUS DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/028.FLS.114-JUERANA, MUNICÍPIO DE CARAVELAS/BA), São Paulo, SP no 
dia vinte e seis de janeiro de mil novecentos e setenta e seis (26/01/1976), residente e 
domiciliada Rua Fraternidade, 685, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Luiz de Souza e de Joelita de Jesus.

MAURICIO ALVES DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão serralheiro, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quinze de dezembro de mil novecentos e setenta e 
sete (15/12/1977), residente e domiciliado Rua das Aveleiras, 31, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eliana Alves da Silva. ELIZANGELA OLIVEIRA SOUZA, 
estado civil divorciada, profi ssão vigilante, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia três de abril de mil novecentos e setenta e nove (03/04/1979), residente e 
domiciliada Rua das Aveleiras, 31, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jatair Oliveira Souza e de Sofi a dos Santos Souza. 

RAFAEL LOURENÇO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Cruzeiro, neste Estado (CN:LV.A/072.FLS.141 CRUZEIRO/SP), Cruzeiro, 
SP no dia sete de agosto de mil novecentos e noventa e um (07/08/1991), residente 
e domiciliado Rua Tomaracá, 05, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Ronaldo José de Oliveira e de Lucilena Lourenço de Oliveira. 
MARINA DA SILVA SANTANA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/104.FLS.212V BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e noventa e um 
(24/05/1991), residente e domiciliada Rua Tomaracá, 05, Conjunto Habitacional Águia 
de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Heleno de Santana e de Severina 
Josefa da Silva Santana.

VINÍCIUS MOURA BARROS, estado civil solteiro, profi ssão programador, nascido em 
Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/081.FLS.250 CAMBUCI/SP), São Paulo, SP 
no dia oito de fevereiro de mil novecentos e noventa (08/02/1990), residente e domiciliado 
Rua Sabbado D’Ângelo, 1860, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rubens de Oliveira 
Barros e de Maria Cristina de Moura Barros. MYLLA PEREIRA DE CASTRO, estado civil 
solteira, profi ssão analista de teste, nascida em Itaituba, Estado do Pará (CN:LV.A/099.
FLS.284V- 2° OFÍCIO DE ITAITUBA/PA), Itaituba, PA no dia vinte e um de janeiro de mil 
novecentos e noventa e quatro (21/01/1994), residente e domiciliada Rua Paula Rodrigues, 
259, bloco 29, apartamento 52, Piratininga, Osasco, neste Estado, Osasco, SP, fi lha de 
Getulio Vieira de Castro e de Maria Edileusa Pereira.

DOMENICO DA SILVA CENTO, estado civil solteiro, profi ssão suporte técnico junior, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/184.FLS.145V-GUAIANASES/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de setembro de mil novecentos e noventa e sete 
(23/09/1997), residente e domiciliado Rua Frei Francisco, 313, Jardim Helena, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Domenico Antonio Cento Filho e de Rosangela da Silva 
Cento. MELRY HELEN DOS SANTOS DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/111.FLS.029V-2º 
SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia quatorze de dezembro 
de mil novecentos e noventa e quatro (14/12/1994), residente e domiciliada Rua José 
Bauman, 151, apartamento 44-E, Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Ailton Penalva de Araujo e de Meire Baptista dos Santos de Araujo. 

CICERO SILVA FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão operador de máquinas, 
nascido em São Bento do Una, Estado de Pernambuco, São Bento do Una, PE no dia 
sete de fevereiro de mil novecentos e cinquenta e nove (07/02/1959), residente e domi-
ciliado Rua Benedito Coelho Neto, 708, casa 10, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Francisco Teotônio Ferreira e de Ana dos Santos Silva. RUTH MENDES DOS SANTOS 
ELLISON, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Eneida, Município de 
Presidente Prudente, neste Estado, Presidente Prudente, SP no dia vinte de fevereiro 
de mil novecentos e cinquenta e oito (20/02/1958), residente e domiciliada Rua Benedito 
Coelho Neto, 708, casa 10, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Targino Alves dos Santos 
e de Rosa Mendes dos Santos.

ADRIANO DE SOUSA MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão azulejista, nascido em 
Goioerê, Estado do Paraná (CN:LV-A-034,FLS.071-GOIOERÊ/PR), Goioerê, PR no dia 
treze de novembro de mil novecentos e oitenta (13/11/1980), residente e domiciliado Rua 
Virgínia de Miranda, 209, casa 02, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Antonio Martins e de Maria Nerci De Sousa Martins. FABIANA TESTA ALVARES, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A-
-007,FLS.180V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia sete de maio de mil novecentos e 
setenta e sete (07/05/1977), residente e domiciliada Rua Virgínia de Miranda, 209, casa 
02, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Alvares dos Santos e 
de Josimeire Testa Alvares.

PAULO EDUARDO DOS SANTOS LINO, estado civil solteiro, profi ssão carre-
gador, nascido em Remanso, Estado da Bahia (CN:LV.A/013.FLS.124 CABROBÓ/
PE), Remanso, BA no dia dezenove de setembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(19/09/1989), residente e domiciliado Rua Belmiro Alves da Silva, 513, Helena Maria, 
Osasco, neste Estado, Osasco, SP, fi lho de João Lino dos Santos e de Maria Apare-
cida dos Santos. ERICA OLIVEIRA ARAUJO RODRIGUES, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Salvador, Estado da Bahia (CN:LV.A/100.
FLS.188V- PIRAJÁ, MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA), Salvador, BA no dia quinze de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e quatro (15/02/1984), residente e domiciliada 
Rua Casa no Campo, 251, bloco C, apartamento 24, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Clovis dos Santos Rodrigues e de 
Siméia Oliveira Araujo Rodrigues.

PETERSON GONÇALVES DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de hos-
pedagem, nascido em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/102.FLS.155V-SAÚDE/
SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e noventa (16/01/1990), 
residente e domiciliado Rua Cabo Joel Leite, 665, casa 01, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudinei Gonçalves de Almeida e de 
Rute de Assis Almeida. BIANCA MORAES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/121.FLS.053V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e noventa (25/01/1990), residente e 
domiciliada Travessa Fox-Trot, 10, Parque Paineiras, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Roberval Ulisses da Silva e de Lucidelma Maria de Moraes da Silva.

ALEXANDRE SOARES CABRAL, estado civil solteiro, profi ssão encarregado de estoque, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/022.FLS.278V-TATUAPÉ/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e oitenta (28/08/1980), 
residente e domiciliado Rua Domingos Lisboa, 103, bloco C, apartamento 12, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Cabral e de 
Lourdes Soares Cabral. GABRIELLE DE OLIVEIRA NUNES, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/077.FLS.242V 
CONSOLAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos 
e noventa e um (24/10/1991), residente e domiciliada Rua Domingos Lisboa, 103, bloco 
C, apartamento 12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Alcides Reinaldo Nunes e de Sandra Maria de Oliveira.

LUCAS MARQUES BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em 
Suzano, neste Estado (CN:LV.A/100.FLS.170-SUZANO/SP), Suzano, SP no dia vinte 
e oito de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (28/12/1989), residente e do-
miciliado Rua Louro-Tinga, 408, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Antonio Roberto Barbosa e de Edna Benedita Marques Barbosa. AURENI ARAUJO DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cozinha, nascida em Canarana, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/011.FLS.063 CANARANA/BA), Canarana, BA no dia vinte de 
outubro de mil novecentos e oitenta e sete (20/10/1987), residente e domiciliada Rua 
Louro-Tinga, 408, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aurito de Araujo 
Borges e de Maria Cristina Araujo de Oliveira.

MAXSUEL MARTINS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão costureiro, nascido em 
Arapiraca, Estado de Alagoas (CN:LV.A/041.FLS.094-2° DISTRITO DE ARAPIRACA/AL), 
Arapiraca, AL no dia doze de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (12/11/1985), 
residente e domiciliado Rua Cunha Porã, 94, Jardim Cleide, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Luis Martins dos Santos e de Maria Inês dos Santos. GLAUCIA BATISTA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em Subdistrito Tatuapé, 
nesta Capital (CN:LV.A/080.FLS.174V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro (05/12/1984), residente e domiciliada Rua 
Cunha Porã, 94, Jardim Cleide, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Damasio Batista 
dos Santos e de Maria da Conceição.

JEOVÁ MANSO DE MACÊDO, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em Cacho-
eirinha, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/025.FLS.211V CACHOEIRINHA/PE), Cacho-
eirinha, PE no dia primeiro de julho de mil novecentos e sessenta e nove (01/07/1969), 
residente e domiciliado Rua Punhado de Cores, 27, Gleba do Pêssego, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Manso de Macêdo e de Josefa Maria de Macêdo. NÁDIA 
XAVIER, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/085.FLS.223V-BUTANTÃ/SP), São Paulo, SP no dia onze de fevereiro de 
mil novecentos e setenta e um (11/02/1971), residente e domiciliada Rua Punhado de 
Cores, 27, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemar Xavier e 
de Nadir Francisco Xavier.

WESLLEY THIERS DOS SANTOS RIZÉRIO DE AMORIM, estado civil solteiro, profi s-
são servidor público, nascido em Aracaju, Estado de Sergipe (CN:LV.A/122.FLS.067V-8º 
OFÍCIO DE ARACAJU/SE), Aracaju, SE no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos 
e oitenta e sete (27/09/1987), residente e domiciliado Rua Porto Xavier, 189, bloco 02, 
apartamento 122, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gildásio Rizério 
de Amorim e de Ana Luzia Alves dos Santos. JÉSSICA DE ALMEIDA IDALIO, estado 
civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/049.FLS.110 
VOTORANTIM/SP), São Paulo, SP no dia três de julho de mil novecentos e noventa e 
um (03/07/1991), residente e domiciliada Rua Porto Xavier, 189, bloco 02, apartamento 
122, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jarbas Idalio e de Erica 
Juventina de Almeida Idalio.

JOSÉ MARCELINO CAMILLO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão serra-
lheiro, nascido em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e sete 
de maio de mil novecentos e setenta e dois (27/05/1972), residente e domiciliado Rua 
Padre Antão Jorge, 609, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
José Marcelino dos Santos e de Regina Celia Camillo dos Santos. ZILDA DOS SANTOS 
LIMA, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia dois de março de mil novecentos e sessenta e três (02/03/1963), residente 
e domiciliada Rua Padre Antão Jorge, 609, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio dos Santos Junior e de Josefa de Oliveira dos Santos.

DENIS JOSÉ ALVES, estado civil solteiro, profi ssão montador, nascido em Jundiaí, neste 
Estado (CN:LV.A/274.FLS.226V-1º SUBDISTRITO DE JUNDIAÍ/SP), Jundiaí, SP no dia dois 
de dezembro de mil novecentos e oitenta (02/12/1980), residente e domiciliado Avenida 
Professor João Batista Conti, 993, bloco A, apartamento 53-A, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luisa Aparecida Alves. AILA MARIA 
TEIXEIRA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Mutamba, 
Município de Amontada, Estado do Ceará, Amontada, CE no dia vinte e quatro de abril de 
mil novecentos e sessenta (24/04/1960), residente e domiciliada Avenida Professor João 
Batista Conti, 993, bloco A, apartamento 53, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo de Oliveira Filho e de Rita Teixeira de Oliveira.

WILLIAM DE OLIVEIRA MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão supervisor admi-
nistrativo, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/100.FLS.009V-SANTANA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezenove de julho de mil novecentos e noventa (19/07/1990), residente 
e domiciliado Rua General José de Almeida Botelho, 169, apartamento 07, Parque 
Mandaqui, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Nilton Pereira Marques e de Auricelia 
Fortunato de Oliveira Marques. GABRIELA SAMARA MOS, estado civil solteira, profi s-
são comissaria de voo, nascida em Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/231.
FLS.030-JABAQUARA/SP), São Paulo, SP no dia sete de março de mil novecentos e 
noventa e dois (07/03/1992), residente e domiciliada Rua Morubixaba, 876, casa 55, Ci-
dade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Robinson Mos e de Fatima Regina Mos. 

FRANCISCO RAFAEL PESSOA BEZERRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Limoeiro do Norte, Estado do Ceará (CN:LV.A/004.FLS.045-SÃO JOÃO DO 
JAGUARIBE/CE), Limoeiro do Norte, CE no dia onze de dezembro de mil novecentos e 
noventa (11/12/1990), residente e domiciliado Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 
1840, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Alves Bezerra e de 
Maria do Socorro Pessoa Bezerra. MAYARA OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em Subdistrito Lapa, nesta Capital (CN:LV.A/231.FLS.075 
LAPA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e noventa e 
quatro (25/04/1994), residente e domiciliada Rua José Gonçalves Lobo, 79, Jardim São 
João, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josézito Borges da Silva e de Valdelice 
Candido de Oliveira Silva.

HEITOR SIRQUEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador de fura-
deiras, nascido em Mogi das Cruzes, neste Estado (CN:LV.A/074.FLS.183-MOGI DAS 
CRUZES/SP), Mogi das Cruzes, SP no dia trinta e um de dezembro de mil novecentos 
e noventa e um (31/12/1991), residente e domiciliado Rua Amore-Pixuma, 447, Parque 
Santa Madalena, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Lucio Sirqueira dos Santos e de 
Maura Francisco Sirqueira. JOICE ANDRADE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de laboratório, nascida em Cubatão, neste Estado (CN:LV.A/146.FLS.195 CUBA-
TÃO/SP), Cubatão, SP no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e noventa e um 
(27/04/1991), residente e domiciliada Rua Noventa e Sete, 359, casa 02, Jardim Aurora, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Arruda da Silva e de Josiana Andrade da Silva.

LEANDRO JUNEO MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão lavador, nascido em Montes 
Claros, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/298.FLS.217 MONTES CLAROS/MG), Montes 
Claros, MG no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e noventa e oito (25/01/1998), 
residente e domiciliado Rua Serra de São Domingos, 808, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Denise Maria Moreira. BÁRBARA ROBERTA PEREIRA CA-
VALCANTE, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/369.
FLS.202-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de março de dois mil (10/03/2000), 
residente e domiciliada Rua Serra de São Domingos, 808, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Osivaldo Cavalcante Sobrinho e de Regina Pereira de Godoy.

MAURICIO JOSÉ QUILE, estado civil divorciado, profi ssão pintor, nascido em Distrito 
de Jardim Silveira, Município de Barueri, neste Estado, Barueri, SP no dia vinte de 
agosto de mil novecentos e sessenta e sete (20/08/1967), residente e domiciliado Rua 
Professor Hasegawa, 1613, bloco G-02, apartamento 13-E, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Nelson Quile e de Myioko Higashita. KÁTIA FERREIRA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão ajudante de cozinha, nascida em Nova Soure, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/014.FLS.387 NOVA SOURE/BA), Nova Soure, BA no dia oito de agosto 
de mil novecentos e oitenta e dois (08/08/1982), residente e domiciliada Rua Professor 
Hasegawa, 1613, bloco G-02, apartamento 13-E, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Maria Elza Rosena da Silva.

CARLOS ALBERTO JOSÉ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão coordenador 
técnico, nascido em Jacobina, Estado da Bahia (CN:LV.A/040.FLS.156-FEIRA DE SANTANA/
BA), Jacobina, BA no dia doze de março de mil novecentos e sessenta e cinco (12/03/1965), 
residente e domiciliado Travessa Maria Pinto Labiapari, 170, casa 03, Vila Verde, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo José dos Santos e de Joana Cerqueira dos Santos. 
MARIA LUCIDALVA VIEIRA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Pesqueira, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/054.FLS.189 PESQUEIRA/PE), Pesqueira, 
PE no dia oito de junho de mil novecentos e sessenta e cinco (08/06/1965), residente e 
domiciliada Travessa Maria Pinto Labiapari, 170, casa 03, Vila Verde, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Eduardo Tutú de Almeida e de Irací Vieira de Almeida.

GABRIEL DOS SANTOS CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/262.FLS.173-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de julho de mil novecentos e oitenta e nove 
(31/07/1989), residente e domiciliado Rua Chubei Takagashi, 651, bloco C, apartamento 
13, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de David Cardoso Sacerdote e de Mag-
nolia dos Santos Cardoso. KATHLEEN DANIELE ROSA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/184.FLS.146-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezessete de junho de mil novecentos e noventa e três (17/06/1993), 
residente e domiciliada Rua Chubei Takagashi, 651, bloco C, apartamento 13, Colônia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Augusto Soares Silva e de Ivani Rosa da Silva.

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/109.FLS.001 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (28/02/1994), residente 
e domiciliado Rua Goiatá, 790, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José Tributino da Silva Júnior e de Suzana Nunes de Oliveira da Silva. INGRID 
CALDEIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/100.FLS.040-VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de 
outubro de mil novecentos e noventa e sete (25/10/1997), residente e domiciliada Rua 
Antônio Gandini, 799, apartamento 14-C, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Augusto 
Rodrigues de Souza e de Janete Rodrigues Caldeira de Souza.

Continua
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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:

ALESSANDRO FRANCISCO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão micro em-
presário, nascido em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/069.FLS.221V-
-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia treze de fevereiro de mil novecentos 
e setenta e quatro (13/02/1974), residente e domiciliado Rua Jiparaná, 686, Parada XV 
de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Laudy Francisco de Almeida. RO-
SÂNGELA CRISTINA DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão micro empresária, 
nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/030.FLS.198 GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia três de novembro de mil novecentos e setenta e um (03/11/1971), 
residente e domiciliada Rua Jiparaná, 686, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Valdevino Francisco de Andrade e de Maria José Pereira de Andrade.

FABIANO FERREIRA IGREJA, estado civil divorciado, profi ssão técnico em enfer-
magem, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de abril de 
mil novecentos e setenta e três (28/04/1973), residente e domiciliado Rua Anésia, 12, 
Independência, São Bernardo do Campo, neste Estado, São Bernardo do Campo, SP, fi lho 
de Manuel dos Santos Igreja e de Irene Ferreira Igreja. PATRICIA ALVES FERREIRA, 
estado civil divorciada, profi ssão técnica em enfermagem, nascida em São Paulo - Ca-
pital, São Paulo, SP no dia dezoito de agosto de mil novecentos e oitenta (18/08/1980), 
residente e domiciliada Rua Alfredo Ricci, 61, apartamento 33-B, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Alves Ferreira e de Mar-
leide Alves de Almeida Ferreira.”Cópia Enviada Pelo Ofi cial De Rcpn De São Bernardo 
Do Campo, Neste Estado”

LEANDRO NUNES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/035.FLS.199-ALTO DA MOOCA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e oitenta e quatro (22/05/1984), 
residente e domiciliado Rua Piauí, 290, casa 01, Vila Miranda, Itaquaquecetuba, neste 
Estado, Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Clovis Nunes de Souza e de Maria das Dores de 
Souza. ADRIANA SANTOS LAGES, estado civil solteira, profi ssão analista de sistemas, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/106.FLS.247V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dois de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (02/08/1988), residente e domiciliada 
Rua Música Leve, 106, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agostinho 
Veloso Lages e de Solange Santos Lages.

CARLOS ALBERTO SANTOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/042.FLS.255V-TATUAPÉ/SP), 
São Paulo, SP no dia trinta de junho de mil novecentos e oitenta e quatro (30/06/1984), 
residente e domiciliado Rua Serra do Panati, 389, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Cicero Carlos de Souza e de Maria Edmar dos Santos. GILIANA DOS SANTOS 
MACENA, estado civil solteira, profi ssão secretaria, nascida em Tabira, Estado de Per-
nambuco (CN:LV.A/015.FLS.070V-TEIXEIRA/PB), Tabira, PE no dia dezoito de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e seis (18/02/1986), residente e domiciliada Rua Serra do 
Panati, 389, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Macena da Silva e de Maria 
das Dores Dos Santos Macena.

DIOGO GUILHERME DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Subdistrito Ipiranga, nesta Capital, (CN:LV.A/154,FLS.188V SUBDISTRITO IPIRANGA/
SP), São Paulo, SP no dia quatorze de novembro de mil novecentos e noventa e um 
(14/11/1991), residente e domiciliado Avenida Francisco Tranchesi, 217, casa 02, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severina Francisca de 
Lima. ANGELICA ALEXANDRINA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
assistente de departamento pessoal, nascida em Vila Formosa, nesta Capital, São Paulo, 
SP no dia quinze de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro (15/12/1984), resi-
dente e domiciliada Avenida Francisco Tranchesi, 217, casa 02, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Pedro Alexandrino Santos Neto 
e de Maria da Conceição dos Santos.

ANTONIO APARECIDO DAS NEVES JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/43,fl s.145V ALTO DA MOOCA-SP), 
São Paulo, SP no dia três de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (03/10/1985), 
residente e domiciliado Rua Tomé Guimarães, 25, Colônia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Antonio Aparecido das Neves e de Izabel da Gloria das Neves. DANIELE 
DE ALENCAR, estado civil divorciada, profi ssão pedagoga, nascida em Governador 
Valadares, Estado de Minas Gerais, Governador Valadares, MG no dia dezesseis de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (16/02/1986), residente e domiciliada Rua 
Tomé Guimarães, 25, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cézar de Alencar 
e de Maria Creuza de Alencar.

DANILO SILVA SUTT, estado civil solteiro, profi ssão costureiro, nascido em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/020,fl s.143-Vila Matilde/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de junho 
de mil novecentos e oitenta e um (21/06/1981), residente e domiciliado Rua Estevam de 
Araújo Almeida, 557, casa 1, Parada XV de Novembro, neste Distrito, SP, fi lho de Valter 
Sutt e de Irene Silva Sutt. MARLI JUDITE DE MELO, estado civil divorciada, profi ssão 
ajudante de acabamento, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia seis de março 
de mil novecentos e oitenta (06/03/1980), residente e domiciliada Rua Estevam de Araújo 
Almeida, 731, Parada XV de Novembro, neste Distrito, SP, fi lha de Amaro Braz de Melo 
e de Judite Maria de Melo.

PAULO ROBERTO LACERANZA BARBARINI, estado civil solteiro, profi ssão vende-
dor, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/075.FLS.177V -ALTO DA MOÓCA/SP), 
São Paulo, SP no dia onze de julho de mil novecentos e oitenta e nove (11/07/1989), 
residente e domiciliado Rua Serra de Santa Marta, 63, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Roberto Barbarini e de Marina Lucia Laceranza Barbarini. LAIZ 
DE ALMEIDA VENÂNCIO, estado civil solteira, profi ssão assistente de vendas, nascida 
em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/493.FLS.064-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/
SP), Guarulhos, SP no dia dois de outubro de mil novecentos e noventa (02/10/1990), 
residente e domiciliada Rua Fernando Pessoa, 98, A, Parque Piratininga, Itaquaquecetuba, 
neste Estado, Itaquaquecetuba, SP, fi lha de José Leonílio Venâncio e de Maria Duarte 
de Almeida Venâncio.

MARCELO MACHADO, estado civil divorciado, profi ssão almoxarife, nascido em 
Subdistrito Aclimação, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de janeiro de mil 
novecentos e setenta (16/01/1970), residente e domiciliado Rua Cachoeira Buriti, 104, 
Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Osvaldo Rosa Ma-
chado e de Maria Aparecida Assolari Machado. ELAINE CRISTINA PORTO, estado 
civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital, 
São Paulo, SP no dia quinze de agosto de mil novecentos e setenta e sete (15/08/1977), 
residente e domiciliada Rua Cachoeira Buriti, 104, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Pedro Batista Porto e de Teresinha Oliveira Porto.

LAÉRCIO SILVA LEMOS, estado civil solteiro, profi ssão eletrotécnico, nascido em São 
Paulo - Capital, (CN:LV.A/173,FLS.162V-SUBDISTRITO LIBERDADE/SP), São Paulo, SP 
no dia três de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (03/11/1989), residente e 
domiciliado Rua Malmequer do-campo, 1858, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Laurencio Inacio Lemos e de Lenilda Maria da Silva. STEFANE SILVA DE 
LACERDA, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em Subdistrito Indianópolis, 
nesta Capital, (CN:LV.A/199,FLS.205V-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia dez 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (10/12/1988), residente e domiciliada 
Rua Marcondes Homem de Melo, 528, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Carlos Candido de Lacerda e de Vilma Maria da Silva de Lacerda.

ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão assistente adminis-
trativo, nascido em neste Distrito, (CN:LV.A/339,FLS.191 ITAQUERA-SP), São Paulo, 
SP no dia dezesseis de abril de mil novecentos e noventa e nove (16/04/1999), resi-
dente e domiciliado Rua Canção Agalopada, 595, casa 01, Conjunto Habitacional A E 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Fideles da Silva e de Marinez da 
Conceição. THAYENE ROSA DOS SANTOS SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em neste Distrito, (CN:LV.A/308,FLS.113V-ITAQUERA-SP, São Paulo, 
SP no dia sete de maio de mil novecentos e noventa e oito (07/05/1998), residente e 
domiciliada Avenida Ernesto Souza Cruz, 541, casa 01, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson Gonçalves de Souza e de 
Patricia da Silva Santos de Souza.

RODRIGO DE OLIVEIRA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão escriturário ad-
ministrativo, nascido em Diadema, neste Estado (CN:LV.A/168,fl s.181-Diadema/SP), 
Diadema, SP no dia quinze de dezembro de mil novecentos e noventa e um (15/12/1991), 
residente e domiciliado Rua Tomé Álvares de Castro, 98, bloco g, apartamento 03, Vila 
Carmosina, neste Distrito, SP, fi lho de Evaldo dos Santos Pereira e de Rosiane Martins 
de Oliveira. LARISSA ZANIBONI, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, 
nascida em Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/058,fl s.175-Aclimação/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e noventa e cinco 
(28/11/1995), residente e domiciliada Rua Tomé Álvares de Castro, 98, bloco g, apar-
tamento 03, Vila Carmosina, neste Distrito, SP, fi lha de Dirceu Zaniboni e de Genilda 
Maria da Silva Zaniboni.

Continuação
WILLIANS FARIAS PELEGRINO, estado civil divorciado, profi ssão analista, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia nove de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e três (09/02/1983), residente e domiciliado Avenida Coronel Alves e Rocha Filho, 
122, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Pelegrino e de 
Valdenisa Maria de Farias. THAYANE CRISTINA PIMENTEL, estado civil solteira, 
profi ssão assistente administrativa, nascida em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital, 
(CN:LV.A/168,FLS.150-SUBDISTRITO IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia dez de 
março de mil novecentos e noventa e três (10/03/1993), residente e domiciliada Avenida 
Coronel Alves e Rocha Filho, 122, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Paulo Henrique Pimentel e de Andrea Cristina Pires Pimentel.

JOSÉ PAULO PASCHOAL DE MATTOS BOSCO, estado civil divorciado, profi ssão 
massoterapeuta, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezoito de outubro 
de mil novecentos e setenta e nove (18/10/1979), residente e domiciliado Rua Lagoa da 
Barra, 625, bloco 05, apartamento 103, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Guilherme 
Paschoal Bosco e de Elza Maria Jesus Bosco. LILIANE FERNANDES DA SILVA TRO-
VÃO, estado civil solteira, profi ssão massoterapeuta, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV-A-198,FLS.010 SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (27/12/1985), residente e domiciliada 
Rua Lagoa da Barra, 625, bloco 05, apartamento 103, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Alexandre Souza Trovão e de Maria Celia Fernandes da Silva.

ALEXANDRE SAULO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão frentista, nascido em 
Nazaré da Mata, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/009.FLS.201V NAZARÉ DA MATA/
PE), Nazaré da Mata, PE no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e oitenta e 
um (16/09/1981), residente e domiciliado Rua Go Sugaya, 04, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José João da Silva e de Maria José da Silva. JANETE CON-
CEIÇÃO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão broquista, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/053.FLS.220 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de maio de 
mil novecentos e oitenta e um (07/05/1981), residente e domiciliada Rua Go Sugaya, 
04, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Calisto dos Santos e de Maria 
Conceição dos Santos.

EDGAR ALVES DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão controlador de acesso, nas-
cido em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/292,FLS.121V-CAPELA DO SOCORRO-SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e noventa e um (28/05/1991), 
residente e domiciliado Rua Lírio do Vale, 15, Jardim Azano II, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lho de Ari de Jesus e de Vanuza Alves Rulim. DÉBORA LAIANE RAMOS, estado 
civil solteira, profi ssão assistente de cadastro, nascida em Seabra, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/18,FLS.187 CABRÁLIA-PIATÃ-BA), Seabra, BA no dia oito de janeiro de mil 
novecentos e noventa e cinco (08/01/1995), residente e domiciliada Rua Marcelino de 
Castro, 13, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Teodoro 
Antonio Ramos e de Vilma Maria dos Santos Ramos.

ADAUTO RIBEIRO, estado civil divorciado, profi ssão impressor de off  set, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e 
sessenta e seis (28/04/1966), residente e domiciliado Rua Corveta Jequitinhonha, 823, 
Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Iolando Ribeiro e de Alzira Maria 
de Oliveira Ribeiro. GLÓRIA REGINA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Flora Rica, neste Estado, (CN:LV.A/005,FLS.066-FLORA RICA/SP), Flora 
Rica, SP no dia sete de agosto de mil novecentos e sessenta (07/08/1960), residente e 
domiciliada Rua Corveta Jequitinhonha, 823, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Joaquim Faustino dos Santos e de Terezinha Hilário dos Santos.

IRINALDO ALMEIDA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro de abril de mil novecentos e setenta e 
sete (04/04/1977), residente e domiciliado Rua Camutanga, 45, bloco 02, apartamento 
53-B, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elizabete Almeida Silva. KATIA 
MEDEIROS, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de produção, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e setenta 
e cinco (18/12/1975), residente e domiciliada Rua Camutanga, 45, bloco 02, apartamento 
53-B, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis Medeiros e de 
Leonor de Assis Medeiros.

LUIZ ROGÉRIO SOARES, estado civil solteiro, profi ssão analista fi nanceiro, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/029.FLS.255V-CASA VERDE/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e nove de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (29/01/1982), residente 
e domiciliado Rua Cavaleiro de Jorge, 232, Conjunto Habitacional Castro Alves, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Vanli Soares. ROSEMEIRE FREIRES DE LIMA, es-
tado civil solteira, profi ssão operadora de atendimento pleno, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/065.FLS.211V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de janeiro 
de mil novecentos e oitenta e três (25/01/1983), residente e domiciliada Rua Acaiacá, 
199, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Augusto Freires de 
Lima e de Olivia Clara de Cristo.

LUIZ RENATO BIANCHINI, estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido em Espírito 
Santo do Pinhal, neste Estado (CN:LV.A/107.FLS.211V-ESPÍRITO SANTO DO PINHAL/
SP), Espírito Santo do Pinhal, SP no dia vinte de junho de mil novecentos e oitenta e 
cinco (20/06/1985), residente e domiciliado Rua Sargento Pedro dos Santos, 71, Jardim 
Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jarbas Bianchini e de Marli Brascio de 
Almeida Bianchini. IZABEL EVANGELISTA BAPTISTA, estado civil solteira, profi ssão 
pedagoga, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/315.FLS.168V-1º SUBDISTRI-
TO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia quinze de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (15/01/1985), residente e domiciliada Rua Sílvio Barbini, 454, bloco B, 
apartamento 53, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Carlos Baptista e de Leonilia Vidal Evangelista Baptista.

FELIPE PEREIRA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de vendas, nascido 
em Mogi das Cruzes, neste Estado (CN:LV.A/75,FLS.77V MOGI DAS CRUZES-SP), 
Mogi das Cruzes, SP no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois 
(14/02/1992), residente e domiciliado Rua Alfredo Ricci, 344, bloco A, apartamento 51, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Avelino 
da Costa e de Josefa Pereira Costa. FLÁVIA LINO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de farmácia, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/90,FLS.90V 
GUAIANASES-SP), São Paulo, SP no dia sete de dezembro de mil novecentos e noventa 
e dois (07/12/1992), residente e domiciliada Rua Alfredo Ricci, 344, bloco A, apartamento 
51, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo 
Lino dos Santos e de Roseli Silva Araujo.

VINICIUS FARINA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido em 
São Paulo - Capital, (CN:LV.A/053,FLS.131-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia 
onze de dezembro de mil novecentos e noventa (11/12/1990), residente e domiciliado 
Rua Virgínia Ferni, 501, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Jose Carlos Avelino da Silva e de Marcia Izilda Farina da Silva. ALINE 
CRISTINNE VARJÃO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em 
Subdistrito Jardim Paulista, nesta Capital, (CN:LV.A/143,FLS.268-JARDIM PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia quatro de setembro de mil novecentos e noventa e dois 
(04/09/1992), residente e domiciliada Rua Morubixaba, 712, bloco SP, apartamento 
11, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo da Silva Varjão e de 
Ana Lucia Jaco Varjão.

DANIEL DOS SANTOS SAMPAIO, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
recursos humanos, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dois de 
dezembro de mil novecentos e noventa (02/12/1990), residente e domiciliado Rua 
Doutor Aiose, 58, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Aparecido 
Pereira Sampaio e de Maria de Lourdes dos Santos Sampaio. BRUNA DONEGA 
CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão psicóloga, nascida em Santo André, neste 
Estado, Santo André, SP no dia nove de novembro de mil novecentos e noventa e 
três (09/11/1993), residente e domiciliada Rua Antônio Sales, 88, Vila Guaraciaba, 
Santo André, neste Estado, Santo André, SP, fi lha de Francisco das Chagas de Moura 
Carvalho e de Zenaide Donega Carvalho. “Cópia Enviada Pelo Ofi cial De Rcpn De 
Santo André, Neste Estado”

ROGÉRIO RAMOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão conferente, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/005.FLS.041-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatorze de junho de mil novecentos e setenta e seis (14/06/1976), residente e 
domiciliado Rua Beleza Pura, 05, quadra I, Conjunto Habitacional A E Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Ramos da Silva e de Otilia Ferreira da 
Silva. MARIA LIDIVANIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em Caruaru, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/031.FLS.199-2ª ZONA DE 
CARUARU/PE), Caruaru, PE no dia trinta de setembro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (30/09/1985), residente e domiciliada Rua Beleza Pura, 05, quadra I, Conjunto 
Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ferreira da 
Silva e de Marlene Maria da Silva.

JOSÉ EDUARDO SOARES ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão fi scal de posto, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/094.FLS.216V BUTANTÃ/SP), São Paulo, 
SP no dia dois de maio de mil novecentos e setenta e quatro (02/05/1974), residente e 
domiciliado Rua Flor de Santa Cruz, 115, casa 04, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Josué Adelino Araujo e de Cristina Angelina Soares. CLAUDIA ROBERTA 
SILVA SOUSA, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em Itiúba, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/144.FLS.197 CAPELA DO SOCORRO/SP), Itiúba, BA no dia trinta de 
setembro de mil novecentos e oitenta e dois (30/09/1982), residente e domiciliada Rua 
Flor de Santa Cruz, 115, casa 04, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ligório 
Avelino de Sousa e de Enedite Pinto da Silva.

TIAGO DA SILVA PEIXOTO, estado civil solteiro, profi ssão técnico em informática, 
nascido em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/039.FLS.179V-VILA MA-
TILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e oitenta e 
seis (24/06/1986), residente e domiciliado Rua Virgínia Ferni, 1917, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Peixoto Neto e de Aparecida de Fátima da Silva Peixoto. ELEN 
LACERDA DE MATOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos, 
neste Estado (CN:LV.A/603.FLS.275-1° SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guaru-
lhos, SP no dia doze de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (12/09/1994), 
residente e domiciliada Rua Virgínia Ferni, 1917, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Pedro Rodrigues de Matos e de Maria José Lacerda Matos.

EDSON DOUGLAS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido em 
Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/167.FLS.034V LIBERDADE/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e setenta e quatro (22/01/1974), residente 
e domiciliado Rua Guilherme Valencia, 130, apartamento 23-A, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Francisco de Oliveira e de Maria 
Socorro de Oliveira. MARIA ANGELA DA HORA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/129.FLS.111 TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de novembro de mil novecentos e sessenta e oito (04/11/1968), residente e 
domiciliada Rua Cecília Porto, 158, apartamento 33-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Zeferino da Hora e de Juracy Conceição da Hora.

DANIEL DE SANTANA MELO, estado civil solteiro, profi ssão técnico de telecomunicações, 
nascido em Itabi, Estado de Sergipe (CN:LV.A/014.FLS.370-ITABI/SE), Itabi, SE no dia 
quinze de maio de mil novecentos e oitenta e nove (15/05/1989), residente e domiciliado 
Rua Porto Amazonas, 540, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Givaldino 
Melo e de Maria Luiza de Santana Melo. BRUNA ALVES MAGALHÃES SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão engenheira ambiental, nascida em São Miguel Paulista, nesta 
Capital (CN:LV.A/342.FLS.081-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia três 
de maio de mil novecentos e noventa e três (03/05/1993), residente e domiciliada Rua 
Porto Amazonas, 540, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemir Silva 
Junior e de Maria Elizabeth Alves Magalhães Silva.

RODRIGO BENEVENTO FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão agente de tu-
rismo, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/156.FLS.187 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (01/02/1992), residente 
e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 46, bloco C, apartamento 54, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvio Fernandes e de Regiane 
Benevento Fernandes. SUELEN MONTEIRO DOS SANTOS, estado civil solteira, pro-
fi ssão assistente de RH, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/130.FLS.034V VILA 
MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de maio de mil novecentos e noventa e 
dois (16/05/1992), residente e domiciliada Rua Virgínia Ferni, 521, bloco A, apartamento 
24, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose 
Pereira dos Santos e de Carmelita Monteiro da Silva.

LEONARDO FELIPE DOS SANTOS NAKAMURA, estado civil solteiro, profi ssão 
mensageiro, nascido em Subdistrito Ibirapuera, nesta Capital (CN:LV.A/266.FLS.299-
-IBIRAPUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de agosto de mil novecentos e noventa e 
cinco (12/08/1995), residente e domiciliado Rua Biguatinga, 23, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Nakamura Filho e de Conceição 
Aparecida dos Santos Nakamura. ISABELLA BERTOLASSI DO NASCIMENTO, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Subdistrito Cerqueira César, 
nesta Capital (CN:LV.A/399.FLS.279V-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia 
quatorze de maio de mil novecentos e noventa e oito (14/05/1998), residente e domiciliada 
Rua Biguatinga, 23, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Edmilson Olintho do Nascimento e de Carla Mara Bertolassi do Nascimento.

CLAUDOMIR ANTONIO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão funcionário público, 
nascido em Camaragibe, São Lourenço da Mata, Estado de Pernambuco, Camaragibe, 
São Lourenço da Mata, PE no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e setenta e 
quatro (16/10/1974), residente e domiciliado Rua Emílio Serrano, 170, bloco B, apartamento 
12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino 
Antonio da Silva e de Marcolina Barbosa da Silva. JOSICLEA LEMOS DE CARVALHO, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de serviços, nascida em Paulo Afonso, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/019.FLS.034-SANTA BRÍGIDA/BA), Paulo Afonso, BA no dia dezoito de 
abril de mil novecentos e oitenta e oito (18/04/1988), residente e domiciliada Rua Emílio 
Serrano, 179, bloco B, apartamento 12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Armando Carvalho Farias e de Djanira Maria de Lemos Carvalho.

MARIO MARTINS RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de produção, 
nascido em Vinhedo, neste Estado (CN;LV-A-067,FLS.092 VINHEDO/SP), Vinhedo, 
SP no dia dezenove de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (19/09/1994), 
residente e domiciliado Travessa Porto Amélia, 06, casa 02, Jardim Naufal, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Amario Francisco Rodrigues e de Sonia Martins dos Reis. ELLEN 
NOGUEIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operador de 
cobrança, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-272,FLS.246 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia quatorze de março de mil novecentos e noventa e sete (14/03/1997), residente 
e domiciliada Travessa Porto Amélia, 06, casa 02, Jardim Naufal, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Eduardo Nogueira dos Santos e de Maria Marcelina da Conceição.

JONAS TUMIATI PAULO, estado civil solteiro, profi ssão tatuador, nascido em Subdistrito 
Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/121.FLS.070 SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de 
setembro de mil novecentos e noventa e um (16/09/1991), residente e domiciliado Rua José 
Oiticica Filho, 1000, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wagner Paulo e de Roseli 
Tumiati Paulo. THAÍS LÍBERA MARTINS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/150.FLS.272V-VILA 
MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e noventa 
e três (27/09/1993), residente e domiciliada Rua José Oiticica Filho, 1000, casa 01, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Antonio dos Santos e de Cristiane Líbera Martins.

ERIVAL RENATO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão soldador, nascido em 
Tacaratu, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/002.FLS.096-TACARATU/PE), Tacaratu, PE no dia 
vinte e sete de maio de mil novecentos e setenta e oito (27/05/1978), residente e domiciliado 
Rua França Velho, 13, A, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Renato João Joaquim e de Terezinha Maria do Nascimento. CLAUDIONICE VIEIRA DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão arrumadeira, nascida em Jaru, Estado de Rondônia 
(CN:LV.A/027.FLS.124 JARU/RO), Jaru, RO no dia quatro de agosto de mil novecentos e 
oitenta e dois (04/08/1982), residente e domiciliada Rua França Velho, 13, A, casa 01, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Vieira da Silva e de Vanilsa Vieira.

ROBERTO CARLOS RODRIGUES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão aju-
dante geral, nascido em Araçatuba, neste Estado, Araçatuba, SP no dia sete de julho de 
mil novecentos e setenta e cinco (07/07/1975), residente e domiciliado Rua Vinte e Dois, 
60, Recanto Feliz, Francisco Morato, neste Estado, Francisco Morato, SP, fi lho de João 
Rodrigues da Silva e de Elizia Marques da Silva. SÍLVIA CRISTINA AQUILE GASPAR, 
estado civil solteira, profi ssão supervisora de limpeza, nascida em São Paulo - Capital, São 
Paulo, SP no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e sessenta e sete (28/06/1967), 
residente e domiciliada Rua Cecília Iter, 284, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Alamir da Rosa Gaspar e de Maria Neide Aquile Gaspar. “Cópia Enviada Pelo 
Ofi cial De Rcpn De Francisco Morato, Neste Estado”

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/068.FLS.285V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis 
de junho de mil novecentos e oitenta e três (16/06/1983), residente e domiciliado Rua 
Francisco Albani, 739, apartamento 12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Severino Rodrigues da Silva e de Yolanda Cavalcanti Rodrigues. 
MONIQUE AMARO BENEDICTO, estado civil divorciada, profi ssão operadora de te-
lemarketing, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia cinco 
de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (05/11/1987), residente e domiciliada 
Rua Francisco Albani, 739, apartamento 12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudemir Cezar Benedicto e de Eleni Amaro.

GABRIEL VIEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de almoxarifado, 
nascido em Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/057.FLS.067-PARI/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e noventa e nove (24/11/1999), 
residente e domiciliado Rua Chubei Takagashi, 757, casa 22, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Marco Aurelio Vieira da Silva e de Silvana Vieira da Silva. ESTHEFANY 
KETHELY GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Maceió, Estado de Alagoas (CN:LV.A/157.FLS.117-1° DISTRITO DE MACEIÓ/AL), Ma-
ceió, AL no dia primeiro de março de dois mil (01/03/2000), residente e domiciliada Rua 
Chubei Takagashi, 757, casa 22, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elizeu 
Gonçalves da Silva e de Magna Angela da Silva.

WELLINGTON FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/087.FLS.218V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia treze de julho de mil novecentos e noventa e três (13/07/1993), residente e 
domiciliado Rua Raimundo Gomes Ribeiro, 396, casa 04, Limoeiro, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lho de Valter Wilson Ribeiro da Silva e de Shirley Ferreira Ribeiro da Silva. 
JULIA VIEIRA ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/302.FLS.247 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito (25/02/1998), residente e domiciliada 
Rua Barro Duro, 272, A, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Celson 
Alves de Oliveira e de Jane Vieira Gonçalves.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0059625-73.2011.8.26.0100 (USUC 1381). A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Espólios de 
Ângela Maria Philomena Bomaty Severino e Eugênio Bruno Severino , réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Givaldo de Souza, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio 
sobre o imóvel localizado na Rua Fausto Domingues, nº 310 - Jardim Fontalis 22º Subdistrito Tucuruvi 
- São Paulo SP, com área de 118,50 m², contribuinte nº 227.036.0039-7, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

2ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005760-
25.2018.8.26.0704. 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 RENATA BENTO DE 
LACERDA, CPF 389.930.838-78, que por este Juízo tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por AMC - Serviços Educacionais LTDA. Encontrando-se a ré 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, a fluir após os 20 dias supra, pague a quantia de R$ 12.323,76 
(atualizado até 31.08.2018), sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios 
de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC). Fica advertida ainda de que, independentemente de nova 
intimação, transcorrido o período sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para que ofereça impugnação (art. 525 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 25 de setembro de 2018. 

28ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0023148-07.2018. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rogério Murillo Pereira Cimino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a HO JUNG KIM (CPF. 
156.936.988-74), que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, ajuizou-lhe uma ação monitória que foi julgada 
procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-o ao pagamento de R$ 
92.543,65 (atualizado até 14/03/2018). 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, ficando ADVERTIDO, 
independentemente de nova intimação, que terá 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de junho de 2018. 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0210268-48.2008.8.26.0100 ( USUC 973 ) O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo Ramos, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Amaro Bento de Borba, Elvira Magro, Antônio Ramos Morgado, Glória 
de Jesus, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges 
e/ou sucessores, que Marcia Martins Silveira Bernik ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando 
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Sampaio Gois, 134. Parque Indianópolis - São 
Paulo - SP, com área de 1.106,90m², contribuinte nº041.035.0084-0, 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.Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0044785-
80.2010.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio Marcelo Cunzolo Rimola, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
PAMELA TAINA VILELLA DA SILVA, CPF. 370.237.868-56 que nos autos da ação de 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, proposta por parte de AMC Serviços Educacionais LTDA, 
procedeu-se o bloqueio através do sistema BACENJUD, no valor de R$ 650,00 (fls. 221). Estando a 
executada em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, 
a fluir após os 20 dias supra, apresente impugnação (Art.525 do CPC/2015), na ausência dos quais 
prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 13 de setembro de 2018. 

9ª Vara de Fazenda Pública da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 0109647-
24.2007.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - 
Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Simone Gomes Rodrigues Casoretti, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) MUNICIPALIDADE DE 
SÃO PAULO move uma Desapropriação - contra Rosa Gonçalves Sereno e Sandra Gonçalves 
Sereno, objetivando a área de 335,79 m², concernente à parte do imóvel situado na Av Monsenhor 
Agnelo, nº 952- Vila Progresso- Itaquera, contribuinte 139.287.0001-3, declarada de utilidade pública 
pelo Decreto Municipal 47.256 de 05/05/2006. E, para o levantamento dos depósitos efetuados, foi 
determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão 
Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de abril de 2018. 

O pretendente: JULIO CESAR SOARES DE LIMA , nascido nesta Capital, Liberdade 
- SP, no dia 20/11/1989, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Josias Soares Lima e de Helena 
Donizetti Pacheco Soares Lima. A pretendente: PRISCILA MARIA DA SILVA, nascida 
em Juripiranga - PB, no dia 09/02/1992, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de contas 
a pagar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Edenilton 
da Silva e de Maria José da Silva.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Ofi cial
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