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BOLSAS
O Ibovespa: +0% Pontos: 
86.087,55 Máxima de +0,57% 
: 86.573 pontos Mínima de 
-0,76% : 85.433 pontos Volume: 
R$ 17,69 bilhões Variação em 
2018: 12,68% Variação no mês: 
8,5% Dow Jones: -0,21% Pontos: 
26.430,57 Nasdaq: +0,03% 
Pontos: 7.738,02 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7145 Venda: R$ 3,7155 
Variação: -1,28% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,79 Venda: R$ 3,89 
Variação: -1,27% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7385 Venda: R$ 
3,7391 Variação: -0,52% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7070 
Venda: R$ 3,8600 Variação: 
-1,35% - Dólar Futuro (novem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,43% ao 
ano. - Capital de giro, 9,14% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.191,50 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,24% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 142,500 
Variação: +0,35%.

bro) Cotação: R$ 3,7220 Variação: 
-1,59% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,1496  Venda: US$ 1,1496  
Variação: +0,05% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2690 Venda: R$ 
4,2710 Variação: -1,27% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2300 Ven-
da: R$ 4,4630 Variação: -1,11%.

Futuro: -0,14% Pontos: 86.185 
Máxima (pontos): 86.775 Míni-
ma (pontos): 85.490. Global 40 
Cotação: 806,586 centavos de 
dólar Variação: +2,96%.

“Em tempos 
de embustes 
universais, dizer a 
verdade se torna um 
ato revolucionário”.
George Orwell (1903/1950)
Escritor inglês

e melhorando as fi nanças 
dos governos subnacionais, 
protegendo ao mesmo tempo 
programas sociais efi cazes”, 
destacou o fundo (ABr).

A economia brasileira 
deve crescer menos 
em 2018 e no pró-

ximo ano, de acordo com 
atualização de estimativas 
do relatório de Perspectiva 
Econômica Mundial do Fun-
do Monetário Internacional 
(FMI), divulgado ontem 
(9). A estimativa para a 
expansão do PIB  ficou em 
1,4% este ano, com redução 
de 0,4 ponto percentual em 
relação a julho. Para 2019, 
a projeção de crescimento 
do PIB foi reduzida em 0,1 
ponto percentual para 2,4%.

Segundo o FMI, a eco-
nomia brasileira crescerá 
nesses dois anos devido à 

 FMI reduz projeção de 
crescimento do Brasil 
para 1,4% este ano

recuperação da demanda 
privada. No relatório, o fun-
do cita o efeito da greve dos 
caminhoneiros, com redução 
da projeção para o PIB deste 
ano em relação ao estimado 
em abril.

“O crescimento projetado 
para 2018 é menor do que 
no relatório de abril em 0,9 
ponto percentual devido a 
interrupções causadas pela 
greve dos caminhoneiros 
em todo o país e condições 
financeiras externas mais 
apertadas, que são fonte de 
risco para as perspectivas”, 
diz o relatório. Para o FMI, a 
inflação deve chegar a 3,7% 
este ano e a 4,2% em 2019. 

O fundo avalia que a inflação 
dos preços dos alimentos vai 
se recuperar após uma queda 
causada por uma colheita 
excepcional em 2017.

O fundo acredita que a 
política monetária (a Selic) 
deve permanecer acomoda-
tiva, enquanto o desemprego 
permanece alto e a inflação 
cresce gradualmente em dire-
ção à meta, que deve ser per-
seguida pelo Banco Central 
(BC). A previsão do FMI para 
a taxa de desemprego é 11,8% 
em 2018 e 10,7% em 2019. No 
relatório, o FMI acrescenta 
que a consolidação fiscal é 
uma prioridade no Brasil. 
“A reforma da Previdência é 

Greve dos caminhoneiros teve refl exos diretos na economia brasileira,

disse o FMI.

essencial para garantir sus-
tentabilidade e justiça”, diz 
o documento.

O FMI defende também 
aumento na fl exibilidade do 

orçamento. “Também será ne-
cessário continuar contendo 
a folha salarial do governo, 
harmonizando os regimes tri-
butários federais e estaduais 

O ministro do STF, Marco 
Aurélio Mello, disse que vê o 
risco de ditadura no Brasil, 
seja de esquerda ou de direita, 
neste momento de polarização 
política. Em entrevista à TV 
Brasil, Mello falou à jornalista 
Roseann Kennedy, que as ins-
tituições devem fi car atentas 
para inviabilizar qualquer ten-
tativa de retrocesso.

“Claro que, eleito este ou 
aquele candidato, ele perce-
berá que precisa, por exem-
plo, do Congresso Nacional 
para governar. Perceberá que, 
estando na cadeira mais im-
portante da República, deverá 
dar um exemplo em termos de 
observância da ordem jurídica”, 
declarou Mello, ao afirmar 
que não acredita em retro-
cessos mas alertou que não é 
possível “atropelar o que está 
estabelecido” para se alcançar 
determinado resultado.

“Estamos vivenciando uma 
democracia há 30 anos. Não 
há espaço, de início, para re-
trocesso, mas as instituições 
precisam estar atentas, invia-
bilizando qualquer tentativa 
neste sentido de ter-se um 
retrocesso”. Mello lamentou 
que o país tenha chegado à 
radicalização. Avaliou que as 

Ministro do STF,

Marco Aurélio Mello.

PTB com Bolsonaro 
Após reunião da executiva 

nacional do PTB, em Brasília, o 
presidente da legenda, Roberto 
Jefferson, anunciou ontem (9) 
que apoiará o candidato do PSL 
à Presidência da República, Jair 
Bolsonaro. Em nota, afi rma que 
Bolsonaro é a opção para a pacifi ca-
ção e a união do Brasil. De acordo 
com Jefferson, a decisão foi tomada 
após consultas aos integrantes da 
Executiva Nacional do partido.

A greve dos caminhoneiros, 
que paralisou o transporte ro-
doviário de cargas por 11 dias 
no fi nal de maio, diminuiu a 
produtividade do trabalho da 
indústria no segundo trimestre. 
Segundo estudo divulgado ontem 
(9) pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), o indicador 
recuou 3,4% de abril a junho 
na comparação com o trimestre 
anterior (janeiro a março). A que-
da interrompeu a tendência de 
alta observada desde o segundo 
trimestre de 2016. 

A entidade, no entanto, 
informou que a queda foi atí-
pica e que a produtividade da 
indústria deve voltar a crescer 
nos próximos trimestres, refl e-
tindo o aumento da efi ciência 
dos últimos anos. Mesmo com 
o recuo no segundo trimestre, 
a produtividade do trabalho 
na indústria de transforma-
ção acumula crescimento de 
5,5% na comparação entre o 

O crescimento de 9,1% da produtividade do trabalhador na 

indústria brasileira entre 2012 e 2017 foi igual ao da Coreia do Sul.
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O ex-presidente Lula, preso 
desde abril na sede da Polícia 
Federal (PF), teria pedido ao 
seu substituto na disputa pre-
sidencial, Fernando Haddad, 
para parar de visitá-lo em Curi-
tiba. A informação foi revelada 
ontem (9) pela presidente 
nacional do PT, a senadora 
Gleisi Hoffmann. “’Manda o 
Haddad fazer campanha, não 
precisa mais vir aqui’”, disse 
ela repetindo a frase que teria 
sido dita por Lula. 

Haddad tem visitado Lula 
praticamente em todas as 
segundas-feiras, inclusive foi 
nesta última (8), um dia depois 
do primeiro turno das elei-
ções. “Estamos com um curto 
espaço de tempo. Só temos 
mais duas semanas”, justifi cou 
Gleisi sobre a orientação do ex-
-presidente, fazendo referência 
à campanha eleitoral. 

Na manhã de ontem, Haddad 
se reuniu com líderes do PT e 
com o candidato do PSOL, Gui-
lherme Boulos, que ofi cializou 

Haddad vinha visitando Lula 

em todas as segundas-feiras.
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São Paulo - Um dos maiores 
especialistas em Previdência 
do País, o economista Fábio 
Giambiagi disse ontem (9), 
que, se houver vontade polí-
tica, o próximo presidente da 
República terá legitimidade 
conferida pelas urnas para en-
durecer a proposta de reforma 
das aposentarias.

“Com a legitimidade que o 
próximo presidente terá após a 
elevada participação cívica, se 
ele estiver disposto a bancar uma 
reforma dura, terá espaço para 
fazer isso. Saberemos em janei-
ro”, comentou Giambiagi ao par-
ticipar de webinar transmitido 
pela consultoria GO Associados 
sobre a reforma previdenciária 
e o pós-primeiro turno.

Na avaliação do economista, 
pela resistência histórica do PT 
à reforma da Previdência, o 
caminho natural num governo 
Fernando Haddad - caso o pe-
tista seja eleito - será retomar 
a proposta parada na Câmara. 
Já no caso de vitória de Jair 
Bolsonaro, o economista vê 
maior possibilidade de endu-
recimento da matéria, dado o 
respaldo do Congresso com a 
vitória de candidatos apoiados 
pelo presidenciável do PSL nas 
eleições para Câmara e Senado.

Economista Fábio Giambiagi.

Brasília - Em Brasília para 
contatos políticos após o primeiro 
turno das eleições, o presidente 
da Anfavea, Antonio Megale, 
cobrou dos candidatos ao Palá-
cio do Planalto, Jair Bolsonaro e 
Fernando Haddad, o aprofunda-
mento das propostas de governo, 
principalmente para a indústria.

“Nenhuma das candidaturas 
mostrou claramente qual é o 
programa de governo. Tudo 
que podemos falar é numa certa 
especulação”, disse Megale, 
evitando comentar qual dos 
dois programas é melhor para 
o setor. “Nos dois lados temos 
nossas preocupações”, avaliou. 
Ele se queixou que a campanha 
de Bolsonaro tem conversado 
mais com mercado do que com 
o setor produtivo.

Megale vê problemas nos 
programas dos dois candi-
datos, mas convergência na 
preocupação com o emprego. 
Ele criticou, porém, a proposta 
do coordenador econômico de 
Bolsonaro, Paulo Guedes, de 
unifi car o Ministério da Indús-
tria e Comércio com a Fazenda 
e manifestou especial preo-
cupação com o risco de uma 
abertura comercial unilateral 
com redução da alíquota do 

Presidente da Anfavea, 

Antonio Megale.
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Greve dos caminhoneiros diminuiu 
produtividade da indústria, diz CNI

produtividade), seguidos por 
Argentina (3,8%) e pelo Japão 
(3,3%). A produtividade do tra-
balho é medida como o volume 
produzido dividido pelas horas 
trabalhadas na produção.

O crescimento de 9,1% da 
produtividade do trabalhador na 
indústria brasileira entre 2012 
e 2017 foi igual ao da Coreia do 
Sul. Apenas França, Alemanha 
e Holanda, com ganho de pro-
dutividade em torno de 10%, 
superaram os dois países. No en-
tanto, no acumulado da década, 
de 2007 a 2017, a produtividade 
da indústria nacional acumula 
queda de 1,8% em relação à 
média dos parceiros.

De acordo com a CNI, o Brasil 
precisa avançar mais. O país 
precisa superar gargalos para 
melhorar a competitividade, 
como o aumento da qualidade 
da educação e a ampliação 
dos investimentos em ciência 
e tecnologia (ABr).

primeiro trimestre de 2016 e o 
segundo de 2018. O indicador 
acumula alta de 9,1% nos últi-
mos cinco anos (2012–2017).

No ano passado, a produtivi-
dade do trabalho na indústria 
cresceu 4,3% e ficou 2,3% 
superior à média dos princi-

pais parceiros comerciais do 
Brasil em 2017. No grupo de 
países que comerciaram com o 
Brasil, apenas a Coreia do Sul 
registrou crescimento maior: 
5,8%. A Holanda apresentou 
desempenho semelhante ao 
brasileiro (aumento de 4,2% da 

Lula pediu para Haddad 
'encerrar visitas'

apoio ao petista no segundo 
turno, a ser realizado no pró-
ximo dia 28. Ainda ontem, os 
governadores do Maranhão, 
Flávio Dino (PCdoB); do Piauí, 
Wellington Dias (PT); da Bahia, 
Rui Costa (PT); de Minas Ge-
rais, Fernando Pimentel (PT) e 
de Pernambuco, Camilo Santa-
na (PT) também manifestaram 
apoio a Haddad, que disputa 
à Presidência da República 
contra o candidato do PSL, Jair 
Bolsonaro, favorito da maioria 
dos brasileiros (ANSA).

Marco Aurelio: instituições 
'atentas' a retrocessos

urnas deram o recado de uma 
insatisfação muito grande com 
o contexto de escândalos, e o 
voto pretendeu modifi car os 
representantes para que eles 
atuem pelo Brasil.

“A sociedade imagina que 
não estejam sendo tomadas 
providências para combater 
essa mazela, esse mal maior que 
é a corrupção. E estão sendo 
tomadas providências, tanto 
que temos um ex-presidente 
da República preso. Certo ou 
errado, mas está preso”, disse. 
(ABr).

‘Legitimidade’ para endurecer 
reforma da Previdência

Para Giambiagi, Bolsonaro 
alcançou uma liderança política 
que não se via desde a chegada ao 
poder do ex-presidente Lula. “Se 
souber encaminhar a negociação 
com o Congresso, ele, Bolsonaro, 
consegue aprovar o que quiser”, 
disse o economista, ponderando, 
contudo, que a estratégia do 
capitão da reserva de recusar 
a negociação com as cúpulas 
partidárias não é inteligente. 

No “varejo”, observou Giam-
biagi, Bolsonaro teria que fazer 
330 negociações na Câmara 
para conseguir uma margem 
segura para colocar em votação 
emendas constitucionais, cuja 
aprovação depende do aval de 
pelo menos 308 deputados (AE).

Anfavea cobra dos candidatos 
‘aprofundamento dos programas’

Imposto de Importação (II) de 
veículos, hoje em 35%.

Segundo ele, a abertura co-
mercial deve ser feita, mas por 
meio de acordos comerciais, 
como o que está sendo negociado 
com a Europa. Megale defendeu 
uma redução a zero do II com 
prazo de 15 anos e carência 
de cinco a sete anos antes de a 
alíquota começar a cair. Outra 
preocupação é com a votação até 
fi nal do ano da MP que cria o Rota 
2030, programa de incentivos à 
pesquisa e inovação. O dirigente 
informou que conversou com o 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, que garantiu que colocará a 
MP em votação assim que o texto 
estiver redondo (AE).
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OPINIÃO
Proteção de Dados: 

hambúrguer
com ou sem CPF?

Há poucos meses, eu e 

mais dois profi ssionais 

da área de compliance 

participamos de uma 

masterclass para 

alunos de MBA de uma 

instituição de ensino

Após o evento, os convi-
dei para jantar e então 
um deles sugeriu que 

fossemos em uma conhecida 
hamburgueria da cidade. Ao 
chegarmos no local, um dos 
amigos foi ao toalete e o ou-
tro, mais familiarizado com o 
cardápio, tomou à frente para 
pedir. Fiquei olhando o cardá-
pio, quando ouvi o atendente 
solicitando CPF, CEP, endere-
ço, número do telefone celular, 
email e data de nascimento 
ao meu amigo antes mesmo 
de que ele pudesse fazer seu 
pedido. 

Sem titubear ou questionar o 
motivo, ele forneceu seus da-
dos pessoais e fez o pedido. Ao 
fi nalizar, o outro amigo que ha-
via ido ao toalete veio ao nosso 
encontro e, curioso para saber 
nossa escolha, nos indagou: E 
aí, o que pediram? Prontamen-
te respondi que, por enquanto, 
só o CPF. Chegada minha vez 
na fi la, avisei que o meu ham-
búrguer era sem CPF. Eis que 
o atendente, muito diligente, 
ainda perguntou meu e-mail, 
numero de telefone celular 
e data de nascimento, e eu 
recusei peremptoriamente a 
responder.

O rapaz não compreendia 
o motivo da minha recusa, 
mesmo após dizer que iria me 
ligar no dia do meu aniversário 
para me dar de presente um 
delicioso hambúrguer. Disse, 
sem a menor cerimônia, que 
preferia pagar o hambúrguer a 
ele para que jamais me ligasse 
no meu aniversário. Sim, o meu 
hambúrguer veio muito salga-
do. Mas essa é outra questão.

Quando as pessoas me 
perguntam se a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) 
foi criada apenas para copiar 
o modelo europeu (GDPR) 
ou para evitar que aconteça 
no Brasil o que aconteceu nas 
eleições norte-americanas com 
o escândalo do caso Cambridge 
Analytics, eu percebo o quanto 
as pessoas não têm noção da 
importância da segurança dos 
seus dados pessoais.

Para tentar explicar, começo 
dizendo o quão banal fi cou a 
utilização dos nossos CPFs. O 
CPF é o número de contribuin-
te de imposto sobre a renda, ou 

seja, por detrás do nosso CPF 
está o sigilo bancário e fi scal 
pessoal. Acontece que o nosso 
CPF se tornou substituto dos 
números dos nossos documen-
tos ofi ciais de identidade (RG, 
CNH, identidade profi ssional), 
que são os meios legais hábeis 
a comprovar quem somos 
para qualquer pessoa ou au-
toridade.

Por que o CPF, que não tem 
foto, nem cartão físico, tem 
tamanha importância para 
fi ns de cadastro? Porque a 
todo tempo existem diversos 
bancos de dados e robôs ana-
lisando cada passo da nossa 
vida para traçar perfi s sócio-
-econômicos e aperfeiçoar 
estratégias de vendas ou para 
venda desses dados. Tudo sem 
o conhecimento e consenti-
mento dos proprietários dessas 
informações.

A LGDP foi criada para mo-
ralizar esses procedimentos 
de coleta e uso dos dados, 
denominado de tratamento, 
determinando aos agentes 
públicos ou privados que infor-
mem exatamente a fi nalidade 
do tratamento dos dados e 
limitando o tratamento apenas 
aos dados sufi cientes para a 
fi nalidade informada.

A lei também resgata o po-
der de dono do proprietário 
dos dados, permitindo que, a 
qualquer tempo, seja pedida a 
correção, a exclusão de seus 
dados do banco de cadastro ou 
mais informações sobre o tra-
tamento dado às informações 
que lhe pertencem, bem como 
seja garantida a proteção des-
ses dados contra vazamentos 
indevidos, sob pena de multas 
que podem variar de 2% do 
faturamento da empresa a R$ 
50 milhões.

É importante lembrar que a 
partir de fevereiro de 2020 há 
o início da vigência da lei, e a 
informação, o fornecimento 
com consentimento e necessi-
dade do tratamento dos dados 
pessoais individuais somente 
poderá ser utilizado para a 
fi nalidade pretendida. Na prá-
tica, a aplicação da lei diz que 
quando formos comprar um 
hambúrguer, somente poderá 
ser pedido o número do nosso 
CPF, se tiver como fi nalidade a 
emissão de nota fi scal. 

Cadastro de cliente se faz 
com outras informações con-
sentidas e respeito à individu-
alidade, não precisa de lei para 
isso, mas de bom senso.

(*) - É advogado, especialista em 
Direito Penal, e associado fundador 

do Instituto Compliance Rio.

Yuri Sahione (*)
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Com quatro brasileiros, a re-
vista “France Football” anunciou 
os 30 indicados à Bola de Ouro 
de 2018, que premiará o melhor 
jogador do mundo. Entre os bra-
sileiros presentes na lista estão 
o atacante Neymar, do PSG, o 
goleiro Alisson e o centroavante 
Roberto Firmino, do Liverpool, e 
o lateral Marcelo, do Real Madrid.

O prêmio será entregue no dia 
3 de dezembro e o vencedor será 
escolhido por um júri composto 
por jornalistas especializados do 
mundo tudo. Os três principais 
critérios analisados por eles 
serão: performances individual 
e coletiva, classe do jogador e 
carreira. Mas os favoritos são cra-
que português e atual detentor 
do prêmio, Cristiano Ronaldo; o 
croata Luka Modric, vencedor 
do prêmio The Best, da Fifa; o 
argentino Lionel Messi; o egípcio 
Mohammed Salah; e o francês 
Kylian Mbappé.

Na disputa pelo prêmio tam-
bém estão Kevin De Bruyne, 
do Manchester City; Thibaut 
Courtois, do Real Madrid; Eden 
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O instituto de pesquisa ale-
mão Leibniz descobriu uma 
estrela muito rara, uma as 
mais antigas já observadas na 
galáxia, que coloca em dúvida 
os atuais conhecimentos de 
como foram formados os pri-
meiros astros. A descoberta foi 
publicada na revista científi ca 
“Monthly Notices”, da Royal 
Astronomical Society.

O estudo veio do projeto 
internacional Pristine, guiado 
pelo Leibniz em colaboração 
com a Universidade de Es-
trasburgo, que vai em busca 
das estrelas mais antigas da 
Via Láctea a fi m de entender 
o universo e as suas origens. 
Chamada Pristine 221, a 
estrela conta o início do Uni-
verso, já que a sua particular 
composição pobre em metais 
e quase sem a presença de 
carbono questiona a formação 
dos astros. 

“Os cientistas sempre pen-

Em nota, o Itamaraty 
informa que há dúvidas 
sobre as circunstâncias 

em que ele morreu e pede 
investigação transparente do 
caso. O vereador Albán estava 
detido na sede do Serviço Boli-
variano de Inteligência (Sebin), 
sob acusação de envolvimento 
com o atentado contra Maduro, 
no início de agosto. 

De acordo com a Polícia do 
país, ele se jogou do décimo 
andar de um edifício na Plaza 
Venezuela de Caracas, quando 
ia ser levado para os tribunais. 
“As circunstâncias da morte de 
Fernando Albán em instalações 
prisionais sob direto e integral 
controle das autoridades ve-
nezuelanas suscitam legítimas 
e fundadas dúvidas quanto a 
eventuais responsabilidades 
e exigem a mais rigorosa, 
independente e transparente 
investigação”, diz a nota do 
Itamaraty.

De forma objetiva e direta, o 
Itamaraty cobra explicações de 
Maduro: “O governo brasileiro 
recorda a obrigação do Estado 

Cortejo do corpo do vereador venezuelano Fernando Albán que “teria se matado”,

enquanto detido no sistema prisional do país.

Dos 513 deputados eleitos 
no último domingo (7), ape-
nas 125 se declaram negros. 
De acordo com levantamento 
da Câmara, o número de par-
lamentares negros cresceu 
quase 5% em relação a 2014, 
quando os eleitos totalizavam 
106 parlamentares. Ainda 
assim, a representatividade 
continua baixa: 75% declaram 
a cor branca, enquanto pardos 
e pretos totalizam pouco mais 
de 20%. Ainda há parcela 
menor ocupada por amarelos 
(0,389%) e indígena (0,19%).

De acordo com o IBGE, mais 
de 54% da população brasi-
leira é formada por negros 
(soma de pretos e pardos). De 
um total de 442 candidatos a 
deputado federal em todo o 
país que se declararam pre-
tos, apenas 21 conseguiram 
se eleger. Com cinco nomes 
ligados ao PSD, PHS, Avante, 
PRB e PT, o estado da Bahia 
despontou como o que mais 
contribuiu para aumentar 
essa representatividade na 
Câmara. 

O Rio de Janeiro elegeu 
seis candidatos que se au-

De acordo com o IBGE, mais de 54% da população brasileira é 

formada por negros (soma de pretos e pardos).

M
ig

ue
l G

ut
ie

rr
ez

/A
g.

EF
E

A
dr

ia
no

 M
ac

ha
do

/R
eu

te
rs

Falha expõe dados 
pessoais de 500 mil 
usuários do Google+

Os dados pessoais de mais 
de 500 mil usuários do Google+ 
fi caram expostos na rede social 
por conta de um problema de 
software do Google, admitiu a 
empresa na segunda-feira (8). 
A falha permitiu que qualquer 
pessoa tivesse livre acesso sobre 
informações pessoais dos usuá-
rios, como nome, endereço de 
e-mail, profi ssão e gênero. Os 
dados eram mostrados mesmo 
que estivessem marcados como 
privados.

Segundo a imprensa norte-
-americana, o erro em questão 
só foi consertado em março, 
durante uma revisão interna da 
empresa. No entanto, estima-
-se que a falha na rede social 
tenha começado em 2015. O 
Google, por sua vez, informou 
que ninguém mal intencionado 
descobriu a falha nestes três 
anos, antes da empresa. A multi-
nacional norte-americana ainda 
alegou que ninguém usou a vul-
nerabilidade da rede social para 
acessar os dados dos usuários.

Após a polêmica, o Google 
anunciou que irá descontinuar o 
Google+ nos próximos 10 meses. 
A empresa alegou que o baixo 
uso da rede social é um dos prin-
cipais motivos para encerrar as 
atividades do serviço (ANSA).

Brasil cobra explicações sobre suposto 
suicídio de opositor de Maduro

O governo brasileiro, por meio do Ministério das Relações Exteriores, cobrou ontem (9) explicações do 
presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, sobre a morte do seu opositor Fernando Albán

venezuelano e do governo do 
Presidente Nicolás Maduro de 
garantir a integridade de todos 
aqueles que tenham sob sua 
custódia”. O Ministério Público 
da Venezuela informou que há 
uma investigação em curso. O 
Primero Justicia (PJ), partido 

do vereador, denunciou o caso 
como assassinato.

O Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os Re-
fugiados (Acnur) informou 
que vai investigar a morte de 
Fernando Albán, como parte 
do relatório elaborado pelo 

Conselho de Direitos Humanos 
sobre os abusos cometidos na 
Venezuela. Ravina Shamdasani, 
porta-voz do Acnur, disse que 
a morte do vereador será um 
dos assuntos da investigação 
sobre as violações dos direitos 
humanos da organização (ABr).

Número de negros na Câmara cresce, 
mas não chega a um quarto do total

todeclararam pretos. A Bahia 
também lidera o número de 
pardos eleitos como deputados 
federais. Entre os 104 nomes 
que garantiram essa vaga, 13 
foram escolhidos pelos baia-
nos. Do total de 32 senadores 
eleitos no último domingo, 14 
se declaram negros. A Casa é 
composta por 81 parlamentares 
e disse não ter um levantamento 
ofi cial a respeito da declaração 
de cor dos senadores que foram 
escolhidos no pleito anterior.

Para o Senado, dos 35 candi-
datos que se declararam pre-
tos, apenas três foram eleitos: 
Weverton (PDT-MA), Mecias 
de Jesus (PRB-RR) e Paulo 
Paim (PT-RS) que se reelegeu 
para mais um mandato. Entre 
pardos, 75 se candidataram 
ao Senado e apenas 11 se 
elegeram por Alagoas, Ceará, 
Maranhão, Minas Gerais, Mato 
Grosso, Pará, Pernambuco, 
Rondônia, Roraima, Santa 
Catarina e Sergipe (ABr).

Quatro brasileiros concorrem ao 
prêmio Bola de Ouro

Hazard, do Chelsea; Luis Suáres, 
do Barcelona; e Paul Pogba, do 
Manchester United. Entre os 
maiores vencedores da premia-
ção estão os holandeses Johan 
Cruyff e Marco Van Basten, 
o francês Michel Platini e o 
português Cristiano Ronaldo. 
Já o último italiano a vencer a 
premiação foi o zagueiro Fabio 
Cannavaro, em 2006. Enquanto 
o último brasileiro a ter levado 
o prêmio foi o meio-campista 
Kaká, em 2007.

Nesta edição, a revista também 

irá entregará a Bola de Ouro 
para uma jogadora do futebol 
feminino, e na disputa está a 
brasileira Marta, recém-eleita 
a melhor do mundo pela Fifa. 
Outra novidade é o Troféu Kopa, 
que premiará o melhor jogador 
sub-21 da temporada. Entre os 
participantes estão dois italianos, 
o goleiro Gianluigi Donnarumma 
e o atacante Patrick Cutrone, 
ambos do Milan. A premiação 
também conta com a presença 
do brasileiro Rodrygo, do Santos 
(ANSA).

Instituto alemão descobre 
estrela rara pobre em carbono

saram que o carbono fosse um 
elemento necessário na for-
mação estelar, porque resfria 
e fragmenta as nuvens de gás 
nas quais [os astros] nascem”, 
explicou Pascale Jablonka, 
um dos autores do estudo. Os 
pesquisadores guiados pelo 
Else Starkenburg utilizaram 
o telescópio Canadá-França-
-Hawaii, do observatório de 
Mauna Kea, para realizar uma 
primeira seleção das melhores 
candidatas que mostravam a 
composição certa. 

Depois, recorreram aos 
telescópios do Grupo Isaac 
Newton, das Canárias, e do 
European Southern Observa-
tory, no Chile, para analisar 
as estrelas detalhadamente. 
“É uma descoberta muito 
importante que coloca em 
discussão tudo que sabemos 
do Universo primordial e das 
primeiras estrelas”, comentou 
Jablonka (ANSA).

Tratamento 
para hemofi lia B

A  Anvisa aprovou um novo pro-
duto biológico para o tratamento 
e a prevenção de sangramento de 
pacientes com hemofi lia B – uma 
defi ciência congênita do fator 
IX. A hemofi lia é uma doença 
hemorrágica hereditária ligada 
ao cromossomo X, caracterizada 
pela defi ciência ou anormalidade 
da atividade coagulante do fator 
VIII (hemofi lia A) ou do fator IX 
(hemofi lia B). O Idelvion (alfa-
-albutrepenonacogue), também 
controla e previne sangramento 
em ambientes cirúrgicos.

A agência informou que o 
medicamento é uma proteína pu-
rifi cada produzida por tecnologia 
de DNA recombinante, gerada 
pela fusão genética de albumina 
recombinante com o fator IX de 
coagulação recombinante. O pro-
duto substitui de forma efi caz o 
fator ausente e fornece intervalos 
de administração mais longos. A 
prevalência estimada da doença 
no Brasil é de um caso em cada 5 
mil a 10 mil nascimentos do sexo 
masculino para a hemofi lia A e de 
um caso em cada 30 mil a 40 mil 
nascimentos do sexo masculino 
para a hemofi lia B (ABr).
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A - Cidade dos Noivos
Encontrar um lugar especial para dizer “sim” é o maior desafi o dos 
casais que desejam celebrar o início da vida matrimonial. A busca, en-
tretanto, fi ca mais prazerosa e prática quando os dois decidem fazer a 
grande festa em Tiradentes, cidade mineira que está completando três 
séculos de existência e, com suas belíssimas paisagens, serve como pano 
de fundo da novela das seis “Espelho da Vida”. Com oito igrejas, duas 
capelas, buffets, restaurantes e uma rede hospitaleira com capacidade 
para receber milhares de visitantes, a cidade tem sido cada vez mais 
procurada pelos noivos. Saiba mais em (www.tiradentesmais.com.br).

B - Mulheres do Agronegócio 
Entre os próximos dias 23 e 24, no Transamerica Expo Center, acontece o 
3° Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Acesso a um conteúdo 
exclusivo, elaborado por mais de 60 palestrantes nacionais e internacio-
nais, área de exposição com mais de 40 empresas patrocinadoras, espaço 
exclusivo para startups do agronegócio, redes de networking, possibilidade 
de participação em rodadas de negócios internacionais e outras novidades 
inéditas. O conteúdo foi idealizado para trazer o que há de mais atual no 
momento e que servirá de exemplo no futuro, com cases e modelos que 
podem ser reproduzidos, debates que podem ser compartilhados, experi-
ências e networking. Saiba mais em (www.mulheresdoagro.com.br). 

C - Atendimento ao Turista 
Plataforma de ensino a distância do Ministério do Turismo já tem mais 
de 22 mil inscritos. O canal Brasil Braços Abertos, plataforma de ensino a 
distância, abre oportunidade de qualifi cação profi ssional para pessoas que 
já atuam ou pretendem trabalhar em atividades relacionadas ao turismo. 
Para os universitários, uma ajuda extra para turbinar o currículo com uma 
atividade complementar, já que o curso é considerado de extensão e tem 
carga horária de 80 horas. O curso tem linguagem simples e conteúdo abran-
gente sobre temas que interessam para o prestador de serviços turísticos, 
que, ao se profi ssionalizar, melhora a qualidade do atendimento ao turista. 
Saiba mais em (http://www.turismo.gov.br/2015-09-24-12-54-21.html).

D - Mercado Contábil
Nos próximos dias 16 (das 14h30 às 20) e 17 (das 8h30 às 18h40), 

no WTC Golden Hall, acontece a Conta Azul [CON], conferência que 
discutirá tendências de tecnologia, inovação, serviços fi nanceiros e 
o futuro da Contabilidade. Um dos destaquesé o americano Douglas 
Sleeter - fundador do Sleeter Group e uma das principais referências 
do mercado contábil no mundo. Em debate temas como organização e 
produtividade na prática, sucesso do cliente, valorização do contador, 
segmentação e aquisição de novos clientes e prestação de novos serviços; 
relacionados às questões que afetam diretamente a vida das PMEs e 
do mercado contábil. Informações e inscrições: (www.contaazul.com).

E - Cursos de Programação
Aprender a programar é tão importante quanto ler e escrever. Você já parou 
para pensar com quantos equipamentos temos contatos todos os dias e que 
são controlados por softwares? Pensando nesse potencial de mercado, a 
TOTVS oferece oportunidade não só para quem já é da área de TI, mas para 
qualquer pessoa que queira aprender mais sobre o universo de programação 
e desenvolvimento de códigos. São 600 vagas para aulas de Introdução a 
Programação, Scratch, HTML, Python, ADVPL e Design Thinking. Gratuitos e 
abertos a qualquer interessado, acima de 18 anos, os cursos serão ministrados 
pelos próprios desenvolvedores da companhia. Mais informações e inscrições 
em: (http://www.comarteventos.com.br/totvs/index.html).  

F - Crescimento do Rebanho
A Embrapa coloca à disposição do pecuarista de leite a versão digital 
da Roda do Crescimento, uma ferramenta tecnológica. Gratuito, o novo 
recurso permite que o produtor gerencie os animais de recria, indicando 
se as bezerras e as novilhas estão abaixo ou acima do peso ideal desde o 
dia do nascimento até chegar à fase reprodutiva. É possível registrar o 
peso dos animais ou importar as informações de outras bases. Os bovinos 
são apresentados na tela por cores e formatos padronizados, sinalizando 
a situação de crescimento dos animais. A integração dos dados do reba-
nho é automática, permitindo o gerenciamento completo das fases de 
reprodução e crescimento, facilitando o trabalho dos produtores rurais. 
Saiba mais em (https://www.embrapa.br/aplicativos).

G - Espiritualidade e Longevidade 
Entre os dias 5 e 7 de novembro, das 9h às 19h25, no Transamérica Expo 

Center, o Momento Sírio, organizado em parceria com o Hospital Sírio 
Libanês. O espaço receberá grandes nomes para participação em dois 
painéis, nos quais serão discutidos os temas de longevidade, negócios 
de impacto e saúde e consciência espiritual nas organizações. Entre os 
temas: “Longevidade e o Ecossistema de Negócios de Impacto”, com 
participação dos empreendedores sociais Sérgio Serapião e Marcel 
Fukayama; e “Saúde e Consciência nas Organizações”, com o monge 
Satyanatha e a jornalista Mariana Ferrão. Os palestrantes discutem so-
bre as ferramentas de prevenção. Mais informações sobre a HSM Expo 
2018: (https://www.hsm.com.br/hsm-expo-2018/).

H - Reduzindo Inefi ciências
O treinamento do Grupo IMAM, ‘Métodos para redução de inefi ciências’, 
desenvolve o senso crítico para identifi car, defi nir e atacar as causas das 
Inefi ciências, eliminando os desperdícios e as perdas, e reduzindo os custos 
operacionais. Entre os benefícios estão o aprendizado de técnicas para 
eliminar as inefi ciências e desenvolver a cultura de aversão aos desperdí-
cios. Além disso o participante trocará experiências, discutirá difi culdades 
e aprendizados no processo de implementação dessas técnicas. Haverá 
ainda uma dinâmica em grupo com exercícios práticos para desenvolver 
o senso crítico dos participantes. O evento acontece nos próximos dias 
16 e 17. Mais informações (www.imam.com.br) ou tel. (11) 5575-1400. 

I - Profi ssionais de TI
A AMcom, companhia especializada em desenvolvimento customizado, 
sustentação de sistemas, consultoria e alocação de profi ssionais, está 
com 50 oportunidades de emprego para profi ssionais da área de Tec-
nologia da Informação. A demanda, que foi impulsionada pela chegada 
de novos clientes requer, principalmente, desenvolvedores Java, Front-
-end e Python, consultores de pré-vendas e gerente de contas, entre 
outros cargos. As oportunidades são para a cidade de Blumenau, além 
de outras localidades como Florianópolis, Joinville, Gaspar e Biguaçu, 
e também São Paulo. Os requisitos e candidatura das vagas podem ser 
consultados em: (http://amcom.com.br/vagas).

J - Missão Equador 
Fortalecer o intercâmbio comercial, ampliar a relação de negócios e fi rmar a 
imagem do Brasil como fornecedor de componentes para calçados no mercado 
latino-americano.  É assim que entre os próximos dias 16 e 19, as empresas 
desembarcam no Equador para realizar a chamada Missão Equador, a ser 
realizada nas cidades de Ambato e Quito. A ação é promovida pelo By Brasil 
Components Machinery and Chemicals, ação de incentivo às exportações 
executadas em parceria pela Assintecal, Associação Brasileira das Indústrias 
de Máquinas e Equipamentos para os Setores do Couro, Calçados e Afi ns 
(Abrameq) e Apex-Brasil. Outras informações: (www.bybrasil.org.br).

A - Cidade dos Noivos
Encontrar um lugar especial para dizer “sim” é o maior desafi o dos 

no WTC Golden Hall, acontece a Conta Azul [CON], conferência que 
discutirá tendências de tecnologia, inovação, serviços fi nanceiros e 
o futuro da Contabilidade Um dos destaquesé o americano Douglas

Em um cenário tão 

alto de mortalidade de 

empresas, aquelas que 

possuem as melhores 

ferramentas de gestão 

e análise de dados têm 

tudo para sobreviver no 

mercado

Hoje, o Business Intelli-
gence (BI) já não é mais 
uma novidade. Uma 

pesquisa da Gartner afi rma que 
a receita global no mercado 
de softwares de BI e analytics 
deve chegar a US$ 22,8 bilhões 
em 2020. Antes de avançar, 
porém, é preciso explicar, e 
principalmente entender, o 
que é e como funciona o BI, 
que na prática é o processo 
de coletar, organizar, analisar, 
compartilhar e monitorar in-
formações estratégicas para a 
gestão de um negócio. 

Em outras palavras, ele 
transforma dados brutos em 
referências que trazem insi-
ghts sobre a operação e os 
resultados de uma empresa 
através de uma série de ferra-
mentas e técnicas que incluem 
a visualização de dados em for-
matos diferentes, dashboards 
com gráfi cos e cruzamento de 
informações. 

Uma das principais difi-
culdades do BI é justamente 
contar com dados recentes e 
interessantes para trabalhar. 
Por isso o “casamento” do 
sistema de gestão empresarial 
(ERP) com o BI tem dado tão 
certo. Trocando em miúdos, 
ter um ERP que conte com BI 
é fundamental para empresas 
que desejam ser competitivas. 
E isso não é exclusivo de gran-
des empresas. As pequenas 
e médias empresas (PMEs) 
também têm ao seu dispor 
várias ferramentas. 

Com o BI a empresa desfruta 
de uma maior riqueza e cla-
reza de informações. Porém, 
é preciso ter objetivos claros 
com esses dados. Um dos 

erros clássicos ao trabalhar 
com eles, seja da defi nição de 
indicadores-chave de desem-
penho (KPIs) até a extração de 
relatórios e dashboards, é não 
ser estratégico sobre o que se 
vai medir.

Muitas vezes, o empresário 
se encanta com a quantidade 
de possibilidades e acaba ana-
lisando todo e qualquer dado 
que surja na sua frente. Isso é 
um perigo, pois toma tempo e 
ainda pode levar a insights que 
vão mascarar, ou até mesmo 
atrapalhar, a compreensão 
sobre os resultados reais do 
negócio. 

Quando falo de analisar 
o resultado das empresas é 
preciso afi rmar que todas as 
suas áreas podem se benefi ciar 
do BI. Isso impacta no atendi-
mento ao cliente, relação com 
fornecedores, produtividade 
de colaboradores e muito 
mais. Com dados ricos para 
analisar é possível verifi car se a 
companhia está andando como 
deveria ou se ajustes e corre-
ções precisam ser executados.

O Bluesoft Intelligence é um 
módulo exclusivo e totalmente 
integrado com o ERP, que 
oferece dashboards pensados 
para solucionar as principais 
dúvidas dos varejistas. Além 
disso, o empresário consegue 
criar dashboards persona-
lizados para cruzar dados e 
fundamentar as decisões que 
toma, como, por exemplo, em 
gestão de compras, um dos 
setores mais estratégicos para 
o varejo.

Para outro modelo de ne-
gócio, esses dados talvez não 
sejam tão importantes ou 
interessantes. E isso reforça 
a dica que dei anteriormente: 
seja estratégico no que vai 
analisar, seja com simples 
planilhas e relatórios ou com 
ferramentas mais robustas e 
completas como as de Business 
Intelligence.

 
(*) - É gerente de estratégia

comercial na Bluesoft Sistemas
(www.bluesoft.com.br).

Fábio Faias (*)

A região Sul é a única do Brasil 
onde o uso de cartão de crédito e 
de débito é mais frequente que o 
de dinheiro vivo. A constatação 
é da pesquisa “O Brasileiro e sua 
Relação com o Dinheiro”, divulga-
da  pelo Banco Central. Entre os 
meios de pagamentos utilizados 
com maior frequência, 18,2% dos 
sulistas citam o cartão de crédito e 
35,8%, o cartão de débito. Juntas, 
as duas modalidades somam 54% 
no Sul como mais utilizadas para 
efetuar pagamentos, enquanto 
44,8% mencionam o dinheiro em 
espécie para essas negociações.

Como explica o coordenador do 

A produção de motocicletas 
em setembro foi de 80.690 
unidades, crescimento de 5,2% 
sobre o mesmo mês em 2017. 
O levantamento foi divulgado 
ontem (9) pela Abraciclo. No 
acumulado de janeiro até se-
tembro, a alta na produção foi 
de 19,2% em relação ao mesmo 
período do ano passado. Na 
comparação com agosto, hou-
ve redução de 23,4% atribuído, 
em parte, ao menor número de 
dias úteis (quatro a menos).

As vendas no atacado tive-
ram alta de 20,9% em setembro 
sobre o mesmo mês em 2017. 
Na comparação com agosto, 
houve queda de 19,3%. O 
acumulado de nove meses teve 
avanço de 18% sobre o mesmo 
período de 2017. No varejo, 
as vendas totalizaram 74.067 
unidades em setembro, alta 
de 11,9% sobre o mesmo mês 
em 2017. Na comparação com 
agosto, foi registrada queda 
de 16,7% e, no acumulado do 
ano, a comercialização cresceu 
8,7% em relação a período 
similar no ano passado.

Marcos Fermanian, presi-
dente da Abraciclo, avalia que 

O setor tem se benefi ciado da expansão do crédito ao 

consumidor para as vendas no varejo.

Infl ação anual
na Venezuela
chega a 81.000%

A Comissão de Finanças As-
sembleia Nacional Venezuelana 
(AN) anunciou que infl ação anu-
al acumulada no país chegou a 
81.043,5%. Somente no último mês 
de setembro, o índice foi de 233%. 
“Estamos falando de um número 
histórico. Tudo indica que ele só vá 
aumentar no próximo mês”, disse o 
deputado Juan Andrés Mejía, mem-
bro da Comissão, em entrevista 
coletiva convocada para apresentar 
os números, em Caracas.

Ele destacou que não há maneira 
de solucionar o problema que não 
seja a mudança do modelo econô-
mico, que “acabou com a produ-
ção do país, expropria empresas 
privadas, ataca os comerciantes e 
prende gerentes de lojas que fazem 
seu trabalho”. Mejía afi rmou que 
a infl ação diária no país é de 4% e 
tem pequenas oscilações que fazem 
com que o resultado mensal sofra 
variações.

Ele também advertiu que no 
próximo dia 27 vence a segunda 
parcela de quatro amortizações de 
títulos da dívida da PDVSA, estatal 
venezuelana de petróleo. “Estamos 
falando de US$ 841 milhões. So-
mente no mês de outubro, a nação 
acumulou uma dívida de US$ 1,5 
bilhão”, destacou o parlamentar. 
O FMI divulgou que prevê que 
a infl ação venezuelana chegue a 
10.000.000% (dez milhões por 
cento) em 2019, além de ter revisto 
a previsão de alta de preços deste 
ano de 1.000.000% (um milhão 
por cento) para 1.370.000% (um 
milhão, trezentos e setenta por 
cento) (ANSA).
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Essa pode ser a última 
oportunidade do ano 
para recuperar os preju-

ízos, enquanto os profi ssionais 
desempregados veem nesse 
período a chance de voltar 
ao mercado de trabalho. Uma 
pesquisa feita nas capitais e 
interior do país pela Confede-
ração Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) estima que, pelos próxi-
mos meses, aproximadamente 
59,2 mil vagas serão abertas 
nos segmentos do comércio e 
serviços. 

O número é levemente supe-
rior aos 51 mil novos postos que 
foram previstos para o mesmo 
período do ano passado. Os 
dados mostram um cenário de 
moderada melhora na compa-
ração com 2017. Embora ainda 
representem a maioria, caiu 
de 82% para 72% o percentual 
de empresários que não têm a 
intenção de fazer contratações 
extras nesse fi m de ano. Em sen-
tido oposto, aumentou de 13% 
para 17% o percentual dos que 

Comércio e serviços devem gerar 
59,2 mil vagas para o fi m de ano

Os setores de comércio e serviços já abriram as portas para a contratação de trabalhadores

Aproximadamente 59,2 mil vagas serão abertas nos segmentos do comércio e serviços.
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devem integrar ao menos um 
novo colaborador à sua equipe. 

Reforçar o quadro de funcio-
nários para dar conta do aumen-
to da demanda neste período 
do ano (81%) é o motivo mais 
citado na hora de justifi car as 
contratações, mas há também 
empresários que contratam 
pensando em melhorar sua 
competição no mercado (8%) 
e aqueles que se planejam para 

lidar com a rotatividade de fun-
cionários (5%). A maior parte 
(46%) dos empresários con-
sultados deve contratar apenas 
um funcionário, enquanto 28% 
pretendem contratar dois novos 
colaboradores.

Na avaliação da economista-
-chefe do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti, embora o número de 
59,2 mil vagas seja uma pequena 
fração diante do contingente de 

quase 13 milhões de desempre-
gados no país, os dados sinali-
zam uma recuperação gradual 
da economia e injetam algum 
otimismo para o início do novo 
ano. “Quem procura há meses 
uma recolocação no mercado 
de trabalho pode encontrar nas 
vagas de fi m de ano a chance 
para começar a colocar a vida 
fi nanceira em ordem”, afi rma a 
economista (CNDL/SPC).

Produção de motocicletas 
cresceu 5,2% em setembro

o setor tem se benefi ciado da 
expansão do crédito ao consu-
midor para as vendas no varejo. 
Fermanian citou a greve dos 
caminhoneiros e a crise da falta 
de combustíveis como fatores 
impulsionadores do mercado. 
Apesar desse cenário, nos últi-
mos seis anos as empresas con-
cessionárias perderam em capa-
cidade. “Além das que fecharam, 
muitas estão com difi culdades de 
se recuperar”, disse. 

As exportação caíram devido 
à crise da Argentina, país que 

responde por 72,4% do volume 
exportado pelo Brasil. Em se-
tembro, foram enviadas 3.336 
unidades ao exterior, redução 
de 70,2% sobre o mesmo mês 
em 2017. Em relação a Agos-
to, houve queda de 55,7%. A 
entidade manteve as projeções 
para o fi nal do ano. A produção 
deve crescer 11%, as vendas 
no atacado devem aumentar 
10,5% e o varejo está previsto 
para crescer 7,5%. A expor-
tação, no entanto, sofrerão 
redução de 2,2% (ABr).

Região Sul é a campeã no uso de cartão
curso de Gestão Financeira do Centro 
Universitário Internacional Uninter, 
Daniel Cavagnari, uma das questões 
que infl uencia na escolha da forma 
de pagamento é a renda per capita. 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul estão entre os cinco estados 
com a maior renda média do país. 
“Outra questão acerca da renda é o 
acesso à disponibilidade de cartões 
para essa fatia da população”, explica 
Cavagnari. Outro dado importante 
e que certamente contribui para o 
maior uso de cartões por parte dos 
sulistas é o hábito de consumo. Os 
três estados estão entre os que mais 
fazem compras on-line (Uninter).
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Gestão Pública: como 
usar a tecnologia para 
combater a corrupção 

Ao acompanhar 

as propostas dos 

candidatos no período 

em que antecede as 

eleições, o discurso é 

macro e não dá lugar a 

assuntos sobre o uso da 

tecnologia no combate à 

corrupção

O tema Inteligência Digi-
tal aplicada por meio do 
conceito de Modelagem 

das Informações de Constru-
ção, ou BIM (Building Informa-
tion, junto a Modeling), junto a 
outras abordagens correlatas, 
como o VDC (Virtual Digital 
Construction) e o Digital Twin, 
são inexistentes no atual de-
bate político, porém deveriam 
estar nas manchetes, já que são 
tecnologias efetivas na busca 
por transparência, gestão e 
controle dos investimentos.

Quando falamos da aplicação 
do BIM, o tema leva à melhora 
de produtividade. Como exem-
plo, podemos citar as metas 
do governo do Reino Unido, 
que na sua segunda fase do 
programa de BIM, chamado 
Construction 2025, tem como 
objetivo diminuir em 33% os 
custos e 50% o prazo das obras, 
sem contar a redução da emis-
são de carbono e o fomento da 
economia com a exportação na 
área da construção. 

O Brasil já tem um programa 
bem estruturado, que está ca-
minhando dentro de uma linha 
parecida, porém há uma outra 
aplicação do BIM que poderia 
ajudar muito o nosso País: a 
transparência. Quanto mais 
simples e direta for a apresen-
tação da prestação de contas e 
mais fácil for sua análise, mais 
cidadãos poderão entendê-las 
de forma direta, ou seja, mais 
cidadania teremos. Este é uma 
potencial contribuição do BIM, 
ainda que não explorada por 
nossos políticos.

Hoje, relatórios gerenciais 
e contábeis sobre custos 
e avanços de obra não são 
compreensíveis pela grande 
maioria da população. Esta 
falta de clareza pode levar 
a dúvidas sobre o motivo de 
um orçamento ter estourado. 
Erro de projeto? Orçamento 
mal feito? Imponderáveis 

inerentes à engenharia? Deci-
sões administrativas, políticas 
ou jurídicas que afetaram os 
custos? Corrupção? 

Para resolucionar esses ca-
sos, há discussões em tribunais 
de conta e entre os gestores, 
assim como denúncias na 
imprensa, mas, geralmente, 
poucas conclusões que per-
mitem separar o joio do trigo. 
Agora, imaginem um projeto 
em 3D associado com o pla-
nejamento da obra e um grá-
fi co do desembolso fi nanceiro 
planejado, tudo animado, mês 
a mês, comparando o planejado 
com o realizado. 

Vou mais além: quão inte-
ressante seria se, na tela do 
celular, de qualquer cidadão, 
ao passar pela obra ou aces-
sar o site do governo, poder 
tirar uma foto do QR Code 
associado à obra e obter essas 
informações? Isto é o BIM na 
dimensão 5D, sem marketing, 
sem assessoria de imprensa, 
sem custos adicionais, o “i” da 
informação fl uindo em prol da 
transparência.

Um outro exemplo é a apli-
cação do “Irmão Digital” ou 
Digital Twin. Trata-se de uma 
cópia digital da obra, que re-
cebe dados de forma contínua 
do mundo real por meio de 
sensores. Teríamos como anali-
sar dados de forma muito mais 
efi caz, monitorar, entender e 
consertar problemas antes que 
ocorressem, além de possibi-
litar simulações e projeções. 
O custo adicional de criar o 
irmão digital ao se contratar a 
obra física é muito baixo. Sua 
correta aplicação mudaria o pa-
tamar dos serviços públicos na 
saúde, transporte e educação.

Alguns vão pensar que tudo 
isto é um grande devaneio, que 
o Brasil não tem nem o básico, 
logo não se deve pensar em 
sofi sticações. Porém, são estas 
inovações que estão permitin-
do fazer “mais com menos”, 
que estão revolucionando o 
mundo e que permitem o pe-
queno fazer mais que o grande. 

Vamos em frente!

(*) - Engenheiro civil formado 
pela Poli/USP, é presidente do 

Construtivo, empresa de tecnologia 
com DNA de engenharia e membro 

da ADN (Autodesk Development 
Network) e do RICS (Royal Institution 

of Chartered Surveyours) -
(www.construtivo.com).

Marcus Granadeiro (*)

Com isso, 267 novos 
deputados federais vão 
assumir o mandato no 

próximo ano. É o maior índice 
de renovação dos últimos 20 
anos. Desde 1990, este per-
centual só foi ultrapassado 
na eleição de 1990, quando o 
índice foi de 62%, e em 1994, 
quando a renovação foi de 54%. 

De acordo com o Diap, os 
deputados eleitos efetivamen-
te novos – o que exclui os que 
vieram de outros cargos ou 
que estavam sem mandato, 
mas já foram deputados fe-
derais - são lideranças evan-
gélicas, policiais “linha dura”, 
celebridades e parentes de 
políticos tradicionais. Dos 513 
deputados federais atualmente 
em exercício, 79% disputaram 
a reeleição, sendo que 60% 
conseguiram novo mandato. 
Portanto, dos 407 deputados 
que concorreram à reeleição, 
246 foram reconduzidos ao 
cargo. Em agosto, projeção da 
entidade previa que 75% deles 
deveriam se reeleger.

“Na realidade, o que houve foi 
uma circulação no poder, com 
o deslocamento de deputados 
estaduais, ex-deputados fede-
rais, ex-ministros, senadores 

Os novos deputados são lideranças evangélicas, policiais “linha dura”,

celebridades e parentes de políticos tradicionais.

Novo não manifesta 
apoio, mas se diz 
‘contrário’ ao PT

O Partido Novo decidiu não 
formalizar apoio a nenhum 
candidato no segundo turno 
das eleições presidenciais, mas 
declarou oposição ao PT. Em 
nota divulgada ontem (9), a 
legenda liberal disse que man-
terá sua “coerência” e que sua 
“contribuição à sociedade” se 
dará “através da atuação” de 
sua bancada, alinhada com seus 
“princípios e valores”.

“O Novo não apoiará nenhum 
candidato à Presidência, mas 
somos absolutamente contrá-
rios ao PT, que tem ideias e 
práticas opostas às nossas”, 
afi rma o comunicado. Estreante 
em eleições, o partido foi o 
quinto mais votado na disputa 
presidencial, com João Amoêdo 
(2,5%), que venceu nomes 
tradicionais como Henrique 
Meirelles (MDB) e Marina Silva 
(Rede). Além disso, o Novo ele-
geu oito deputados e chegou ao 
segundo turno da corrida pelo 
governo de Minas Gerais, com 
Romeu Zema.

Outro partido que declarou 
neutralidade é o PP, de Ana 
Amélia, vice na chapa de Ge-
raldo Alckmin (PSDB). Tendo 
a clara compreensão dessas 
circunstâncias especiais que 
vivem a política e o país, o 
Progressistas adotará uma 
postura de absoluta isenção e 
neutralidade no segundo turno 
das eleições presidenciais”, diz 
a sigla em uma nota (ANSA).

O ex-governador do Rio de 
Janeiro, Sérgio Cabral (MDB), 
fi cará 10 dias sem receber 
visitas e sem poder assistir 
televisão em sua cela. A pu-
nição foi aplicada após uma 
vistoria ontem (9), na qual ele 
e outro detendo foram fl agra-
dos com uma quantidade de 
dinheiro acima do permitido. 
Ele cumpre pena no presídio 
Pedrolino Werling de Oliveira, 
que integra o Complexo Peni-
tenciário de Gericinó, em Ban-
gu. A vistoria foi realizada pela 
corregedoria da Secretaria de 
Administração Penitenciária 
(Seap), em ação conjunta com 
o Ministério Público. 

A Seap informou em nota 
que essa é “uma nova prática de 
fi scalização que passará a ser 
rotina nas unidades prisionais 
do estado”. O órgão também 
afi rmou que o caso será avalia-
do por uma Comissão Técnica 
de Classifi cação (CTC). O valor 
encontrado com Cabral não foi 
revelado. O montante máximo 
que os detentos podem guar-
dar na cela é equivalente a 10% 

Sérgio Cabral: punido por ter sido fl agrado com dinheiro acima 

do permitido dentro da cela.
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PPS deve 
assumir 
oposição

O PPS anunciou ontem 
(9) que pretende fi car na 
oposição do próximo go-
verno, independentemente 
da eleição do candidato do 
PSL, Jair Bolsonaro, ou do 
PT, Fernando Haddad. O 
presidente nacional do PPS, 
Roberto Freire, via conta 
pessoal no Twitter, disse que 
o partido deve defender as 
reformas e seguir lutando 
pelo respeito à Constituição.

“Posso lhe adiantar que, 
pelo Brasil democrático, 
defendo que o PPS não apoie 
nenhum dos dois conten-
dores nesse segundo turno. 
E se posicione desde logo 
como oposição responsável, 
respeitando a Constituição 
de 88 e lutando pelas refor-
mas, seja qual for o presi-
dente eleito”. Hoje (10), em 
Brasília, a Comissão Exe-
cutiva Nacional do PPS se 
reúne para fazer um balanço 
do resultado das eleições e 
defi nir o posicionamento do 
partido na última fase da 
eleição presidencial (ABr).

Taxa de renovação da Câmara 
foi a maior em 20 anos

Levantamento do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) indicou que a taxa de 
renovação na Câmara Federal superou as expectativas e alcançou 52%

e ex-senadores, ex-prefeitos 
e ex-governadores, além de 
secretários estaduais, para a 
Câmara Federal”, diz o Diap. 
Neste caso estão dois senadores 
adversários que optaram por 
tentar a Câmara, e estão na 
relação dos que foram bem-
-sucedidos: Aécio Neves, que 
recebeu mais de 50 milhões 
de votos para a Presidência 

em 2014, contabilizou agora 
modestos 106 mil votos. Já 
Gleisi Hoffmann conquistou o 
dobro de Aécio, cerca de 212 
mil ao conquistar uma vaga na 
Câmara pelo seu estado.

Para o analista político do 
Diap, André Santos, a renova-
ção existe formalmente, mas 
deve ser relativizada pois não 
implica efetiva reestruturação 

política da Casa. “Houve por 
parte da própria sociedade uma 
espécie de ansiedade em mudar 
as características do Congres-
so. A sociedade quis, em tese, 
modifi car o sistema político no 
Parlamento. Porém, isso não foi 
alcançado efetivamente quan-
do a gente vê essa circulação 
de poder, pois muitos não são 
estreantes” (ABr).

Cabral é punido e fi ca sem 
visita e sem TV por 10 dias

do salário mínimo, ou seja, R$ 
95,40. Esse dinheiro pode ser 
usado na cantina do presídio.

Entre janeiro e abril, Cabral 
chegou a passar três meses em 
uma unidade prisional de Curi-
tiba. Seu deslocamento para a 
capital do Paraná ocorreu por 
um pedido do MPF, atendido 
pelo juiz federal Sérgio Moro. 
O motivo foi o tratamento 
diferenciado e as regalias que 
o ex-governador obteve na uni-
dade em que estava até então: a 
Cadeia Pública José Frederico 
Marques, em Benfi ca, na região 
central do Rio de Janeiro.

Cabral está preso desde 
novembro de 2016. Investiga-
ções que se desdobraram da 
Operação Lava-Jato o apon-
taram como líder de diversos 
esquemas de corrupção no 
período em que foi gover-
nador do Rio de Janeiro. Ao 
todo, o MPF moveu 26 ações 
penais contra ele e oito delas 
já resultaram em condenações 
de primeira instância. Uma 
dessas sentenças também já 
foi confi rmada em segunda 
instância. Suas penas somam 
até o momento mais de 183 
anos de prisão.

A Organização dos Estados Americanos (OEA) 
enviou uma missão de observação paras as 
eleições brasileiras, que classifi cou o processo 
eleitoral brasileiro com “bem-sucedido” mas 
fez ressalvas sobre o tom do debate. O grupo 
divulgou comunicado preliminar ontem (8) antes 
da elaboração de um relatório consolidado, que 
será fi nalizado após o segundo turno entre Jair 
Bolsnonaro e Fernando Haddad.

Apesar de destacar o profi ssionalismo e a 
perícia técnica com que a votação foi organi-
zada, a missão expressou preocupação com a 
agressividade da campanha, além de ter feito um 
alerta sobre a disseminação de notícias falsas, 
as chamadas “fake news’, pela internet.

“Foi uma constante [a propagação de boatos] 
durante a fase pré-eleitoral e estendeu-se, 

inclusive, ao dia das votações. A missão reco-
nhece os esforços realizados conjuntamente 
pelo TSE, meios de comunicação, platafor-
mas online e sociedade civil para combater a 
difusão deste tipo de conteúdo por meio de 
verifi cação da informação (factchecking)”, 
escreveu o comissão.

O grupo é liderado pela ex-presidente da Costa 
Rica, Laura Chinchila, e contou com 41 observa-
dores de 18 nacionalidades, que se dividiram em 
12 estados do país, além do DF, para acompanhar 
o pleito. Outros seis especialistas monitoraram a 
votação no exterior nas cidades de Buenos Aires, 
Montreal, Santiago, Washington, Paris e Cidade 
do México. Os enviados seguirão trabalhando no 
segundo turno na elaboração de um relatório que 
incluirá observações e recomendações (ANSA).

Organização enviou observadores para o pleito do último domingo.

Divulgação/OEA

OEA ‘preocupada’ com 
polarização nas eleições do Brasil

Brasília - Com maioria favo-
rável a entrar em campanha 
pelo candidato do PT, Fernan-
do Haddad, o Solidariedade 
tende a liberar a bancada de 
parlamentares e seus fi liados 
no segundo turno da eleição 
presidencial, em que o petista 
confronta o deputado Jair Bol-
sonaro. A executiva nacional do 
Solidariedade vai se reunir hoje 
para tomar a decisão num hotel 
em São Paulo.

“Eu acho que tem gente 
de todo lado, uma maioria 
pró-Haddad. Mas acho que o 
melhor caminho para o partido 
é liberar. A ideia que eu tenho 
é encaminhar a proposta de 
liberar. Quem quiser ajudar 
o Haddad vai ajudar, sem ter 
obrigação de apoiá-lo”, disse 
à reportagem o presidente do 
partido, deputado Paulinho da 
Força, reeleito no domingo.

A postura de neutralidade, 
ao menos ofi cial, com liberação 
dos militantes e fi liados com 
mandato para apoiar Haddad 
ou Bolsonaro, de acordo com 
interesses próprios, é uma 
tendência nos demais partidos 
do Centrão, bloco que apoiou 
o tucano Geraldo Alckmin no 
primeiro turno. O PP foi o 
primeiro partido a tomar essa 
decisão. Fazem parte do grupo 
ainda DEM, PR e PRB, que 

Solidariedade deve liberar 
fi liados no 2º turno

Presidente do partido, 

deputado Paulinho da Força.
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anuncia sua posição na noite 
desta terça-feira, em Brasília

A Força Sindical, principal 
base social do Solidariedade, 
anunciou que vai apoiar Ha-
ddad. O secretário-geral da 
Força, João Carlos Gonçalves, 
o Juruna, diz que o apoio será 
formalizado em um encontro do 
petista com centrais sindicais 
também nesta quarta. Partici-
parão a CUT, UGT, Nova Cen-
tral, Intersindical, CTB e CSB.

“Vamos prestar o apoio formal 
e também levar a agenda do 
trabalho a ele. Colocaremos a 
questão do desenvolvimento 
com geração de empregos, 
garantia de liberdades e da 
democracia e uma reforma da 
Previdência sem retirar direi-
tos”, disse Juruna (AE).



O crescimento de uma 

empresa é sempre 

algo muito positivo 

aos olhos de seus 

proprietários

Geralmente, trabalha-se 
muito para que novas 
esferas de negócios 

sejam atingidas. Entretanto, 
com esse desenvolvimento, é 
comum aparecerem também 
as chamadas dores do cres-
cimento. Muita coisa precisa 
mudar para que a empresa 
acompanhe a nova demanda. 

Assim, o que era para ser um 
momento feliz e de prosperi-
dade, muitas vezes, acaba se 
tornando mais um problema 
nas costas do empreendedor. 
Mas isso não precisa ser sem-
pre assim. Para evitar que o 
crescimento se transforme 
em problema, é imprescindí-
vel que as empresas planejem 
e se preparem para atuar em 
outro patamar. 

Pensando dessa forma, 
é preciso fi car atento aos 
indicadores de crescimento 
constantemente, mantendo 
um planejamento que preveja 
as ações necessárias para 
acompanhar as mudanças. 
Quando uma empresa está 
crescendo, ela apresenta 
alguns indícios. O estoque 
fi ca baixo, o trabalho se torna 
mais intenso, há um aumento 
no faturamento, entre tantas 
outras variações. 

Nessas horas, é importante 
estar atento a algumas situa-
ções específi cas. Por exemplo, 
será que o aumento na de-
manda é apenas uma questão 
sazonal do mercado ou a 
empresa está efetivamente 
vislumbrando um crescimento 
em médio e longo prazo? 

Ter essa resposta é crucial 
para não tomar decisões equi-
vocadas. Se o crescimento 
for resultado de algo que não 
tende a ser permanente, não 
cabe fazer investimentos a 
fi m de ampliar a capacidade 
produtiva. Caso contrário, o 
que seria um lucro extra pode 
se tornar um grande prejuízo. 

Descartada essa hipótese, 
aí sim é hora de repensar a 
empresa a partir de um novo 
panorama. Primeiramente, a 
companhia precisa analisar 
sua saúde fi nanceira. Para 
crescer, é necessário investir. 
Assim, é preciso analisar o 
fl uxo de caixa e planejar os 
investimentos estruturais 
que serão necessários. Aqui, 
estamos falando na com-
pra de novos maquinários, 
ampliação do espaço físico, 
contratações e tantos outros 
recursos necessários para au-
mentar a oferta de produtos 
ou serviços de uma empresa. 

Nesse sentido, é impres-
cindível que a equipe esteja 
muito ciente do momento que 

a empresa enfrenta para que 
todos possam se ajudar. Nessa 
fase, é comum vermos alguns 
problemas, em especial na 
parte de processos, já que 
são necessárias muitas ade-
quações para acompanhar o 
ritmo de crescimento. Se em 
uma empresa com 10 funcio-
nários as informações são 
rapidamente disseminadas, 
o mesmo não acontece em 
uma com 50. 

Dessa forma, é preciso es-
truturar novos processos e, 
principalmente, capacitar as 
pessoas para que as mudan-
ças sejam tranquilas e saudá-
veis em vez de traumatizan-
tes. Assim, o RH assume um 
papel fundamental e muito 
estratégico. Além de investir 
nas contratações, buscando 
preencher as novas vagas que 
foram abertas, é necessário 
que esse departamento se 
mantenha atento, à fi m de 
que a cultura, o DNA original 
da empresa, não se perca em 
meio a tantas novidades. 

Promover a integração en-
tre os que já estavam e os que 
estão chegando é apenas uma 
parte do processo. É preciso 
que, juntos, todos se ajudem 
nessa fase de adaptação. Ou-
tra necessidade que muitas 
empresas acabam deixando 
de lado é a inteligência de 
negócio. Se para crescer é 
preciso investir na parte fí-
sica, não podemos deixar de 
lado a parte mais “mental” 
da empresa, que seriam os 
softwares. 

Muitas soluções tecnológi-
cas são capazes de automa-
tizar processos burocráticos, 
de baixo valor agregado, 
que tomam muito tempo 
dos colaboradores e ainda 
ampliam os riscos de erros 
banais. Buscar a digitalização 
da empresa é um dos passos 
fundamentais para quem está 
em crescimento. 

Para orquestrar todas essas 
mudanças, é muito importante 
que o empreendedor busque 
ajuda. Sem dúvida, esse de-
safi o vai demandar mais pre-
paro do líder. Cabe destacar 
a necessidade de se manter 
atualizado, buscando cursos e 
até a participação em eventos 
do seu setor a fi m de descobrir 
novas oportunidades e possi-
bilidades de mercado. 

Um apoio fundamental 
pode ser advindo de um pro-
cesso de coaching empresa-
rial, onde o empreendedor é 
treinado para lidar com todos 
os desafi os que a nova fase 
lhe impõe. Planejamento será 
sempre a melhor opção para 
quem deseja se livrar ou pelo 
menos reduzir as tão temidas 
dores do crescimento. 

(*) - É empresário, treinador

de empresários e sócio da 

ActionCOACH São Paulo

(https://acsaopaulo.com.br/).

De pequena para média ou 
grande empresa: como se 

preparar para crescer?
Denis Luna (*)
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You Inc. Incorporadora e Participações S.A.
CNPJ/MF 11.284.204/0001-18 - NIRE 35.300.393.775

Companhia aberta
Assembleia Geral Extraordinária Edital de Convocação

You Inc. Incorporadora e Participações S.A. (“Companhia”) convoca seus acionistas a se reunirem em Assem-
bleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 23 de outubro de 2018, às 15 horas, em primeira convocação, na 
sede da Companhia, na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n° 360,4° andar, 
conjunto 41, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, para, tendo em vista (i) as matérias aprovadas na Assembleia 
Geral de Debenturistas realizada em 27/09/2018 (“AGD”), (ii) a expectativa de ratificação de tais matérias pelo 
Conselho de Administração da Companhia,e (iii) a urgência da matéria, deliberar sobre: (A) Ratificação da alte-
ração dos seguintes termos e condições da escritura das debêntures da 1ª emissão da Companhia (“Escritura 
de Emissão” e as “Debêntures”), conforme aprovados na AGD:(i) inclusão dos incisos XI e XII na Cláusula 1.1 
da Escritura de Emissão; (ii) inclusão das alíneas (k) e (l) na Cláusula 2.1 da Escritura de Emissão; (iii) alteração 
da Cláusula 6.14 da Escritura de Emissão; (iv) alteração das datas de pagamento da amortização do saldo do 
Valor Nominal Unitário, bem como do percentual devido em cada uma das datas de pagamento de amortização 
do saldo do Valor Nominal Unitário, de modo a alterar a Cláusula 6.15 da Escritura de Emissão; (v) alteração 
da Cláusula 6.16, inciso II da Escritura de Emissão, acerca da alteração da Remuneração das Debêntures; (vi) 
alteração do Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures, de modo a alterar a Cláusula 6.18 e a exclusão 
da Cláusula 6.18.1 da Escritura de Emissão;(vii) alteração da Cláusula 6.19 e a exclusão da Cláusula 6.19.1 da 
Escritura de Emissão, acerca da Amortização Facultativa das Debêntures; (viii) alterações nas condições da 
Cláusula de Vencimento Antecipado da Escritura de Emissão, de modo a alterar o inciso XII, alínea (h), inciso 
XIII, alíneas (b), (e) e (g), inciso XV, inciso XIX da Cláusula 6.28.2, da inclusão do inciso XX da Cláusula 6.28.2 e 
da exclusão da alínea (f) do inciso XIII da Cláusula 6.28.2 da Escritura de Emissão; (ix) inclusão dos incisos XV, 
XVI e XVII da Cláusula 6.28.8 da Escritura de Emissão; (x) inclusão da alínea (m), do inciso II da Cláusula 7.1 da 
Escritura de Emissão; (xi) alteração da alínea (a), do inciso I da Cláusula 8.4 da Escritura de Emissão, em razão 
do aumento da remuneração do Agente Fiduciário; (xii) alteração do endereço do Agente Fiduciário, em todos os 
documentos da operação, para a sua filial situada na cidade de São Paulo/SP, de modo a alterar a qualificação 
do Agente Fiduciário no preâmbulo da Escritura de Emissão; (xiii) alteração da Cláusula 2.1, inciso II da Escritura 
de Emissão, em razão da substituição do endereço do Agente Fiduciário; (xiv) alteração das Cláusulas 2.1, inciso 
III, 6.12 e 6.12.1 e da inclusão das Cláusulas 6.12.1.1, 6.12.5, 6.12.6, 6.12.7 e 6.12.8 da Escritura de Emissão, 
em razão da constituição de novas garantias; e (xv) inclusão do Anexo I à Escritura de Emissão; (B) Aprovação 
da alteração dos seguintes termos e condições da garantia outorgada em favor dos Debenturistas por meio do 
“Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária de Ações e Outros Valores Mobiliários em Ga-
rantia”, celebrado em 1º de dezembro de 2014, conforme aditado, entre Sr. Abrão Muszkat, Sr. Eduardo Muszkat 
e Sra. Eliane Saslavsky Muszkat (em conjunto, “Outorgantes”), o Agente Fiduciário e a Companhia (tal contrato 
e seus aditamentos, “Contrato de Alienação Fiduciária”): (i) a exclusão a todas as menções a Sra. Eliane 
Saslavsky Muszkat no Contrato de Alienação Fiduciária, em razão do seu divórcio com o Sr. Eduardo Muszkat; 
(ii) a inclusão da Cláusula 1.2.3 no Contrato de Alienação Fiduciária; (iii) alteração das Cláusulas 4.1 e 4.2 do 
Contrato de Alienação Fiduciária; (iv) alteração do inciso III da Cláusula 1.3 do Contrato de Alienação Fiduciária; 
(v) alteração do inciso IV da Cláusula 1.3 do Contrato de Alienação Fiduciária; (vi) alteração da alínea (a) do inciso 
V da Cláusula 1.3 do Contrato de Alienação Fiduciária; (vii) alteração do inciso VI da Cláusula 1.3 do Contrato 
de Alienação Fiduciária; (viii) inclusão da Cláusula 1.5 do Contrato de Alienação Fiduciária; e (ix) alteração da 
Cláusula 2.1, inciso II do Contrato de Alienação Fiduciária; e (C) Autorizaros Diretores da Companhia a tomar 
todas e quaisquer medidas necessárias para a efetivação do quanto previsto acima, incluindo (i) a celebração 
do aditamento à Escritura de Emissão, (ii) a celebração do aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária e (iii) 
a constituição da nova garantia, por meio da celebração de contrato de alienação fiduciária de quotas e outras 
avenças, a ser celebrado entre a Companhia, o Agente Fiduciário, entre outros. Informações Gerais: -

acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia munido de documento que comprove sua 

na Assembleia Geral Extraordinária à qual este edital se refere sejam depositados na sede da Companhia, no 
Departamento de Relação com Investidores, até 19 de outubro de 2018. São Paulo, 06 de outubro de 2018.

 Abrão Muszkat - Presidente do Conselho de Administração.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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TABELAS PARA O E-SOCIAL
Empresa que não possui funcionários deve enviar quais tabelas para o 
E-Social? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DEVE ABONAR FALTA OU ATRASO DE FUNCIONÁRIO QUE 
APRESENTAR ATESTADO DE ACOMPANHAMENTO DE IDOSO?

Informamos que em legislação não há previsão legal que determine a 
obrigatoriedade de o empregador abonar a falta ou atraso do empre-
gado para acompanhamento de idoso ao médico. Orientamos que seja 
verificado o acordo ou convenção coletiva de trabalho.

ESTABILIDADE PREVISTA NA CONVENÇÃO
Funcionário que possui estabilidade de retorno de auxilio doença 
de 60 dias, prevista na Convenção Coletiva. A empresa pode deixar 
esse funcionário em casa, sem trabalhar, sem prejuízo financeiro? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO
Funcionário pode apresentar atestado médico vários dias após o 
retorno? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO O FUNCIONÁRIO FOR DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA E 
TENHA DIREITO A 60 DIAS DE AVISO PRÉVIO, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, porém, por ser 
mais benéfico ao empregado, o posicionamento dos sindicatos é 
de que não poderá ocorrer trabalho do aviso prévio por período 
superior a 30 dias. Desta forma, deve ser trabalhado 30 dias do 
aviso prévio e o excedente ser indenizado.

CONTRATAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
A partir de quantos funcionários registrados a empresa está obrigada 
a contratar PCD, inclusive do simples nacional? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Orient Relógios do Brasil S. A.
CNPJ/MF. 60.401.205/0001-00 - NIRE 35.300.042.875

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada Em 20/09/2018
Data: 20/09/2018 Hora: 09h00min. Sede Social: Avenida das Nações Unidas nº 10.989 - 7º Andar - Conjunto 71 - Sala 
1, Brooklin Paulista, São Paulo-SP, CEP 04578-000. Convocação: Editais publicados no DOESP e no Jornal Empresas 
& Negócios em 12, 13 e 14 de setembro de 2018.  Presença: Acionistas representando a maioria do capital social 
com direito a voto, conforme livro de presença de acionistas. Mesa: Presidente, Sr. Nabor Rony Anzanello, Secretário, 
Sr. Eduardo Castilhos Anzanello. Ordem do Dia: Dispensada a leitura, por ser do conhecimento dos presentes. Deli-
berações: A Diretoria da Companhia convocou esta AGE para propor a distribuição de dividendos no montante de R$ 
60.000.000,00, (sessenta milhões de reais) com a justificativa de que há disponibilidade financeira, a Companhia não 
possui plano de investimentos relevantes no curto prazo e também face à possibilidade de incidência tributária na distri-
buição de dividendos, a partir do próximo exercício. Foi enfatizado que esta distribuição em nada afetará as operações 
e liquidez da Companhia. Discutida a matéria entre os presentes, a mesma foi aprovada por unanimidade, estando a 
Diretoria autorizada a efetuar o pagamento dos dividendos até o dia 28 de setembro de 2018. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, sendo lavrada a presente ata, redigida na forma prevista no Artigo 
130 da Lei nº 6.404/76, que lida e aprovada vai assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. São 
Paulo, 20 de setembro de 2018. Assinaturas: Nabor Rony Anzanello - Presidente; Eduardo Castilhos Anzanello - Se-
cretário. Acionistas: Nabor Rony Anzanello, Eduardo Castilhos Anzanello e Rodrigo Castilhos Anzanello. A presente 
é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Nabor Rony Anzanello - Presidente da Mesa; Eduardo Castilhos Anza-
nello - Secretário da Mesa. JUCESP n° 475.041/18-5 em 03/10/2018, Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF nº 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3 - Companhia Fechada
Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se no dia 18 de outubro de 2018, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, 
Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, 
CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: (A) a abertura do capital da Companhia e a submissão de pedido de registro de emissora 
de valores mobiliários, categoria “A”, perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos da Instrução 
CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada; (B) o pedido de registro de emissor da Companhia na 
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e adesão ao segmento especial de governança corporativa da B3 denominado Nível 1 
de Governança Corporativa (“Nível 1”); (C) a realização da oferta pública de distribuição primária e secundária de 
ações preferenciais de emissão da Companhia; (D) a alteração do Estatuto Social da Companhia para refl etir, inter 
alia: (1) o desdobramento da totalidade das ações ordinárias da Companhia, na proporção de 19.866 (dezenove mil, 
oitocentos e sessenta e seis) novas ações para cada 1 (uma) ação ordinária atualmente existente; (2) a conversão 
voluntária de parte das ações ordinárias de emissão da Companhia em ações preferenciais de emissão da Companhia; 
(3) a possibilidade de conversibilidade das ações ordinárias; (4) a aprovação do capital autorizado; (5) alterações 
na estrutura organizacional do Conselho de Administração; (6) a alteração do prazo de mandato dos membros do 
Conselho de Administração da Companhia em decorrência de exigência regulamentar constante do Regulamento 
de Listagem do Nível 1; (7) a alteração na composição e revisão dos cargos da Diretoria; e (8) todas as demais 
alterações necessárias tendo em vista o registro de companhia aberta e a listagem da Companhia no Nível 1; (E) a 
consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (F) a autorização para o Conselho de Administração e a Diretoria da 
Companhia praticarem todos os atos necessários para implementação das deliberações acima. Instruções Gerais: 
a) Nos termos dos artigos 135, §3° e 124, §6°, da Lei 6.404/76, a minuta do Estatuto Social reformulado que será 
discutida na Assembleia Geral Extraordinária, bem como os demais documentos pertinentes às matérias a serem 
debatidas estão à disposição dos Senhores acionistas na sede da Companhia; b) A deliberação constante do item (D)(2) 
deste Edital de Convocação, se aprovada, ensejará a possibilidade de exercício do direito de retirada pelos acionistas 
porventura dissidentes, mediante reembolso do valor de suas ações objeto do exercício desse direito, em conformidade 
com o artigo 137 da Lei 6.404/76. Esse direito de retirada poderá ser exercido pelos acionistas da Companhia que 
comprovadamente eram titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia em 10 de outubro de 2018, inclusive, 
e somente com relação ao número de ações ordinárias por eles detidas nessa data, mediante envio de manifestação 
expressa no prazo de 30 (trinta) dias da data da publicação da ata da Assembleia Geral Extraordinária que deliberará 
sobre essa matéria. c) O preço do reembolso será de R$ 103.680,59 (cento e três mil, seiscentos e oitenta reais e 
cinquenta e nove centavos) por ação ordinária, calculado nos termos do artigo 45 da Lei nº 6.404/76, com base no 
valor do patrimônio líquido contábil da Companhia em 31 de dezembro de 2017. É garantido ao acionista dissidente, 
nos termos da lei, pleitear o levantamento de balanço especial para apuração do valor de reembolso. São Paulo, 10 de 
outubro de 2018. Bernard Camille Paul Mencier  - Presidente do Conselho de Administração

BANCO

Citação Prazo 20 dias Proc. 0010152-26.2015.8.26.0100. A Drª. Ana Lucia Schmidt Rizzon,  Juíza 
de Direito da 15ªVC do Foro da Capital, Faz saber  aos Corréus Gilvan dos Santos 04962852540, 
CNPJ/MF sob nº 15.171. 398/0001-04, Yao Chang Chen 238228 88842, CNPJ/MF sob nº 23.250. 
720/ 0001-00, Xuezhen Lin 23822887870, CNPJ/MF sob 23. 252.548/0001-24, Liujuan YE, 
CNPJ/MF sob 23.285. 053/ 0001-00, Arivan Pereira de Paiva, Cnpj/MF sob nº 12.223.213/ 00001-
61, Rogério Gentil Jacinto ME, CNPJ/MF sob nº 13.313. 431/0001-50, Rodrigo Vieira Silva, 
CNPJ/MF sob nº 16.672.938/0001-98, Suyong Jin ME, CNPJ/MF sob nº 15.808.425/0001-07, 
Cleinho Vidal do Nascimento ME, CNPJ/MF sob nº 11. 861.433/0001-58, Antônio Alves da 
Anunciação Neto, CNPJ/MF sob nº 11.861.433/0001-58 , Caique Saimon Barbosa de Oliveira, 
CNPJ/MF sob nº 18.709. 248/0001-91, João da Cruz Alves da Silva ME, CNPJ sob nº 13.525.458/0 
001-06, Pedro Augusto Santos Lima Figueiredo CNPJ/MF sob nº 23.323.140/0001-99, Edson 
Fernandes de Souza, CNPJ/MF sob nº 14.823. 423/0001-16, Felipe Oton dos Santos ME, CNPJ/MF 
sob nº 13.581.420/0001-50, Youssef Ibrahin Hanna ME, CNPJ/MF sob nº 13.503. 041/0002-
23,Bem Vindo Confecções de Roupas Ltda EPP, CNPJ/MF sob nº 12.217.201/0001-24, Haruanne 
de Luz Veloso, CNPJ/MF sob nº 22.151.307/0001-26, SULI CHEN ME, Cnpj sob nº 
10.629.051/0001-30, SANSAN CHEN, CNPJ sob nº 17.738.426/0001-40, Francisco Prata Souza 
Filho ME, CNPJ/MF sob nº 17.853.933/ 0001-24, Leandro Rodrigues da Silva Eletroni cos ME, 
CNPJ/MF sob nº 12.415.513/0001-42, Nagib Salem Abdalla ME, CNPJ/MF sob nº 
15.244.731/0001-50, YE JIANFEN ME, Cnpj sob nº 06.135.101/0001-56,  YONGQIN ZHOU ME, 
CNPJ/MF sob nº 08.933.856/0001-21, Manoel Cirqueira de Matos, CNPJ/MF sob nº 
16.482.100/0001-31, Lucas Souza Oliveira, CNPJ nº 16.729.940/0001-56, Estevam Aurelio dos 
Santos, CNPJ/MF sob nº 15.515.485/0001-23, José Edvan Moura Belo, CNPJ/MF sob nº 
16.100.873/0001-06, YUEHU ZHOU, CNPJ nº 23.502.827/0001-21, CHAN HAN, CNPJ nº 23. 
583.045/0001-31, Diego Dantas Pataleo ME, CNPJ nº 14.067.871/0001-37, Jiahui  Zheng, CNPJ 
23.075.073/0001-48, Andreia Menezes  dos Santos Peireira ME,  CNPJ/MF 14.129.917/ 0001-03, 
Alrivan Pereira de Paiva ME, CNPJ nº 12.233.213/0001-61, B.T.F. Comercial Importa dora e 
Exportadora Ltda ME, CNPJ nº 12.233. 213/0001-61, MDA Comercial Eireli ME, CNPJ 
20.764.683/0001-60, JP Modas e Acessórios Eireli ME, CNPJ/MF sob nº 21.117.419/0001-06, João 
da Cruz Alves da Silva ME, CNPJ/MF sob nº 13.525. 458/0001-06, Romel Nestor Sejas Rodrigues, 
CNPJ/MF sob nº 20.905.564/ 0001-80, Aldey Santana Rodrigues, CNPJ/MF sob nº 
24.243.819/0001-48, Aldineide Fausto da Silva, CNPJ/MF sob nº 15.208.109/0001-96, LU YUZHAI 
ME, CNPJ/MF sob nº 07.291.083/ 0001- 64, Julio Henrique da Silva Calçados ME, CNPJ/MF sob nº 
22.434.735/0001-66, AGT Comercial Eireli ME, CNPJ/MF sob nº 19.879. 746/0001-45, OUSSAMA 
SAAD, CNPJ/MF 18. 639.462/0001-19, Antônio da Silva Santos, CNPJ nº16.599.886/0001-71, 
Mohana Ibrahim  Salim ME, Cnpj nº 12.867.009/0001-83,  Romel Nestor Sejas Rodriguez, CNPJ nº 
20.905.564 /0001-80,  Shoping Huang ME, CNPJ/MF sob nº 23.319. 938 /0001-74, Jose Martines, 
CNPJ nº 18.198.453/0001-30, Antonio Silva Santos, CNPJ/MF sob nº 16.599.886/0001-71, Chen 
Jian HUA, CNPJ/MF sob nº 23.014.001/0001-90, Raimundo Almeida dos Santos EPP, CNPJ nº 
17.291.375/0001-50, Valdeci dos Santos, Cnpj nº 15.171.658/0001-33, Andreia Menezes dos 
Santos Pereira ME, CNPJ nº 14.129.917/0001-03, Elisabete Andrade de Sousa Santos, CNPJ/MF 
sob nº 23.407.940/0001-03, Givaldo Coelho de Sousa, CNPJ/MF sob nº 23.668.074/0001-04, João 
Victor HO ME, CNPJ/MF sob nº 20.481.929/0001-97, Bruno Barreto Silva ME, CNPJ/MF sob nº 
21.589.839/0001-87, Josefa Alves da Silva ME, CNPJ/MF sob nº 11.546. 869/0001-52, DONGAI 
JIN, CNPJ/MF sob nº 21.218.972/ 0001-27, Maurício Miguel Fischer, CNPJ/MF sob nº 
15.439.027/0001-52, Antônio Marcos Pereira de Oliveira, CNPJ/MF sob nº 20.759. 431/0001-43 
Sufen Liu Otica, CNPJ nº 14.152. 174/0001-84, Carlos Cesar Aires de  SA, CNPJ nº 14.696. 
122/0001-79, Jefferson da Silva Vasconcelos, CNPJ/MF sob nº 18.327.800/00 01-87, Deysy 
Martins Guerra Paixão, CNPJ/MF sob nº 23.192.015/0001-02, Cícera Uilde de Lira Reis, CNPJ/MF 
sob nº 23.132.414/0001-70, Vilareal Comercial de Calçados Ltda ME, CNPJ/MF sob nº 
13.459.906/0001-10 Ander son dos Santos Lopes, CNPJ nº 15.488. 829/ 0001-52, Longzhu Guan, 
CNPJ/MF sob nº 19. 807.059/0001-14, Pamela Ferreira de Andrade, CNPJ/MF sob nº 23.109.938/ 
0001-89,  D R  Almeida  Confecções  ME, CNPJ nº 19.265.052/0001-18,  Sidnei Santos de Melo, 
CNPJ/MF sob nº 19.656.812/0001-18, Antônio de Almeida Ramos, CNPJ/MF sob nº 22.384. 
990/0001-41, Leandro Rodrigues da Silva Eletrônicos ME, CNPJ/MF sob nº 19.265.052/ 0001 -18, 
Luna de Assis de Paula, CNPJ nº 17.631.054/0001-58, Luciana Verona CNPJ nº 23.841.895/00 01-
92, Wenwen  Zhou  ME, Cnpj nº07.704.201/0001-19, Samuel Severino  Olivei ra  CNPJ nº 
23.327.466/0001-00, JUNENG LIU, CNPJ/ MF sob nº 19.265.052/0001-18, Francisco de Assis de 
Lima da Conceição, CNPJ/ MF sob nº 23.327.904/0001-21, Valter Lucio do Nascimento, CNPJ/MF 
sob nº 23. 213. 243/0001-03, Sami Fadl Rifai ME, CNPJ nº 11.343.186/0001-06, E. Faria 
Confecções ME CNPJ/MF sob nº 11.130.015 /0001-90,] Zhang Guorong ME, CNPJ nº 
06.201.694/0002-92, LIU Yuzhai ME, CNPJ/MF sob nº ignorado Thiago de Souza Cardoso, 
CNPJ/MF sob nº 16.733.359/0001-08, HONGWEI YE ME, CNPJ nº 19.739.574/0001-04, 
que Adidas AG e Outros ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de 
Danos Materiais e Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para 
assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. 
E, estando em termos, foi deferida a citação dos requeridos por edital, para que Contestem a 
presente ação no prazo supra, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos na inicial. Será 
este edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 05 de Julho de 2018. 
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As licenças remunera-
das estão previstas na 
Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT), mas cons-
tituem situações específi cas 
que precisam ser justifi cadas 
e documentadas para que não 
haja prejuízo na remuneração. 
As principais licenças traba-
lhistas remuneradas previstas 
da CLT são:
 • Licença Óbito ou Nojo 

- Permite a ausência do 
trabalhador por dois dias 
consecutivos em caso de 
falecimento do cônjuge, 
pais ou fi lhos. Para com-
provar a morte do familiar, 
o empregado deve entregar 
à empresa uma cópia do 
atestado de óbito. A con-
tagem da licença começa 
a valer no dia da morte do 
familiar.

 • Licença Casamento ou 

Gala - Prevê até três dias 
de folga para empregados 
que acabaram de se casar. 
A licença começa a contar 
no dia do casamento civil. 
Para documentar basta 
uma cópia da certidão de 
casamento, porque o em-
pregador também precisará 
alterar os dados em seus 
cadastros.

 • Licença por Doação de 

Sangue Voluntária - Uma 
vez por ano, o trabalhador 
pode se ausentar do tra-
balho para doar sangue. O 
órgão receptor da doação 
emite uma declaração que 
precisa ser entregue à 
empresa para comprovar 
a ausência.

 • Licença Vestibular - O 
trabalhador pode se ausen-
tar nos dias em que precisar 
realizar provas de exame 
vestibular para ingresso em 

As licenças remuneradas 
previstas na legislação brasileira
Todos os trabalhadores com carteira assinada têm direito de se ausentar do serviço em algumas 
ocasiões sem ter o dia ou o período descontado do seu salário

R
ep

ro
du

çã
o direito de 120 dias de 

licença gestante. Esse 
período pode ser esten-
dido para até 180 dias 
para servidoras públicas 
federais e funcionárias 
de empresas que fazem 
parte do Programa Em-
presa Cidadã. Em caso de 
adoção, também é conce-
dido salário-maternidade. 
Nesses casos, o adotante 
permanece em licença 
pelo período de 120 dias. 
Para os recém-nascidos, 
o pai também tem direito 
à licença paternidade. O 
direito se aplica a partir do 
momento da comprovação 
da adoção.

 • Licença médica - O bene-
fício é dado ao funcionário, 
devido a um problema de 
saúde diagnosticado por 
um médico que impossibi-
lite exercer suas funções. 
Até os 15 primeiros dias do 
afastamento, o funcionário 
obtém a licença médica, a 
partir do 16º dia, ele passa 
a receber o auxílio-doença, 
de responsabilidade do 
INSS. 

Durante a licença remunera-
da, a ausência do empregado 
é justifi cada e computada no 
tempo de serviço. O período de 
afastamento será considerado 
para o cálculo do 13º salário. O 
trabalhador que permanecer de 
licença remunerada por mais de 
30 dias não terá direito à aqui-
sição de férias nesse período. 
Já no caso em que a licença 
concedida for de até 30 dias, o 
empregado continuará tendo 
direito ao gozo e remuneração 
das férias, considerando, inclu-
sive, o tempo de afastamento 
para computar essa remune-
ração (AI/MTe).

estabelecimento de ensino 
superior.

 • Licença Eleitor - Possibi-
lita a ausência do emprega-
do por dois dias consecuti-
vos ou não, para se alistar 
como eleitor. Convocados 
para atuar nas eleições 
também têm direito a dois 
dias de folga por cada dia 
à disposição da Justiça 
Eleitoral. 

 • Licença Juízo - Permite 
o afastamento do trabalho 
pelo tempo que se fi zer ne-
cessário, quando tiver que 
comparecer à Justiça. Nes-
ses casos, a Justiça emite 
documento comprovando 
o comparecimento.

 • Licença por Serviço Mi-

litar Obrigatório - Prevê 
afastamento no período em 
que o trabalhador tiver de 
cumprir as exigências do 
Serviço Militar (alistamen-
to e seleção). O empregado 
deverá apresentar à empre-
sa documento que compro-
ve seu comparecimento às 
Forças Armadas.

 • Licença Sindical - Pos-
sibilita o afastamento pelo 
tempo que se fi zer neces-
sário, quando, na qualida-
de de representante de 
entidade sindical, estiver 

participando de reunião 
ofi cial de organismo inter-
nacional do qual o Brasil 
seja membro.

 • Licença Acompanha-

mento - Os pais têm até 
dois dias para acompanhar 
consultas médicas e exa-
mes complementares du-
rante o período de gravidez 
da esposa ou companheira. 
Pais ou mães têm direito a 
um dia por ano para acom-
panhar fi lho de até seis 
anos em consulta médica. 
Para justifi car a falta, basta 
entregar à empresa o ates-
tado de acompanhamento 
do paciente.

 • Licença Paternidade 
- Prevê cinco dias de afas-
tamento após o nascimento 
do fi lho. Servidores públi-
cos federais e funcionários 
de empresas que fazem 
parte do Programa Empre-
sa Cidadã têm o período 
de licença ampliado para 
20 dias. Também em caso 
de morte da mãe é asse-
gurado ao pai empregado 
licença por todo o período 
de licença-maternidade ou 
pelo tempo restante que a 
mãe teria direito.

 • Licença Maternidade 
- As trabalhadoras têm 

Pesquisa apresentada no Encontro Anual da Associação 
Europeia para o Estudo do Diabetes (Easd 2018) revela que 
os primeiros sinais de diabetes tipo 2 podem surgir 20 anos 
antes do diagnóstico da doença. De acordo com os responsá-
veis pelo estudo, os marcadores metabólicos elevados, como 
aumento da glicose em jejum, maior índice de massa corporal 
e sensibilidade à insulina, são detectáveis até mesmo antes do 
estágio de pré-diabetes.

O artigo é de autoria japonesa e acompanhou mais de 27 mil 
adultos com idade média de 49 anos e não diabéticos. Entre 
2005 e 2016, 1.067 casos de diabetes foram diagnosticados 
e evidenciou-se que a exposição a fatores de risco foi mais 
comum entre aqueles que desenvolveram a doença. A Socie-
dade Brasileira de Diabetes pauta sua atuação na difusão de 
informação a respeito da prevenção e manejo do diabetes, 
contando inclusive com representantes que acompanharam 
o Easd 2018. Fonte e mais informações em: (www.diabetes.
org.br).

Diabetes tipo
2 detectada 20 anos 
antes do diagnóstico
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A falta de educação de mui-
tos motoristas também é um 
desafi o. Cristiano Wardil des-
taca que, em geral, a intenção 
dos motoristas é ajudar, mas 
nem sempre isso é possível:

— As pessoas querem aju-
dar, só que elas não sabem 
como posicionar o seu veí-
culo. Uns jogam para direita, 
outros jogam para esquerda, 
vira um emaranhado que é 
impossível de costurar com 
um carro de uma tonelada. 
É preciso educar o motorista 
para a presença do veículo de 
emergência, seja ele policial, 
bombeiro, Samu ou agente de 
trânsito.

Wardil alertou ainda para 
outro fator que vem prejudi-
cando o trabalho dos condu-
tores de ambulância: o uso do 
telefone celular.

— Com vidro fechado e 
usando telefone, a pessoa não 
vai escutar a sirene. A gente 
cola na traseira do veículo, 
sirene alta, buzina, e a pessoa 
não percebe. Às vezes, numa 
parada cardiorrespiratória, 
poucos minutos podem defi nir 
a vida ou a morte da vítima. A 
gente lida com isso sempre.

Ele lembrou o resgate do 
morador de rua que havia 
caído no Ribeirão Arrudas:

— Essa ocorrência me mar-
cou porque quando eu acessei 
a vítima, ela olhou para mim e 
disse “obrigado”. Ela não ques-
tionou: poxa você demorou, ou 
então: nossa vieram muito rápi-
do. Obrigado, foi o que ela disse. 
Isso alimenta o coração. Era um 
morador de rua. Um cidadão 
marginalizado pela sociedade, 
que às vezes nem é chamado 
pelo nome. É um cidadão!

Obstáculos
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Especial

Maurício Ribeiro de Santi e Rodrigo Resende/Rádio Senado/Especial Cidadania

— O Ribeirão Arrudas é como o Rio Tietê 
em São Paulo. É um córrego 

que passa por dentro da cidade, tem altura aproximada, dependendo 
do ponto, de 8 metros. Uma pessoa havia caído lá e nossa unidade 
foi acionada para dar o primeiro atendimento — explicou Wardil.

Com todos os percalços, o condutor de ambulância e os de-
mais colegas do corpo de bombeiros conseguiram chegar até a 
vítima. É um morador de rua. Mais um cidadão salvo a partir do 
trabalho de Wardil.

Histórias como essa são comuns a um expressivo contingente 
de profi ssionais que trabalham na fronteira entre a vida e a morte, 
mas normalmente só são percebidos quando a sirene e as luzes 
giratórias do carro que dirigem irrompem em meio ao tráfego 
das grandes cidades.

O Senado examina uma série de propostas em benefício da ca-
tegoria. Está pronto para a pauta do Plenário o Projeto de Lei do 
Senado (PLS) 349/2017, que concede aposentadoria especial aos 
condutores de ambulância. A justifi cativa é o estresse provocado 
pela direção de um veículo em 
alta velocidade, além do con-
tato permanente com agentes 
patológicos, como bactérias e 
sangue contaminado.

O presidente da Associação 
Nacional dos Condutores de 
Ambulância, Alex Douglas, 
afi rmou que a entidade não abre 
mão da aposentadoria especial:

— O condutor auxilia a equipe 
de saúde nas massagens car-
diorrespiratórias, tem contato 
com o paciente, trabalha com 
barulho, estresse, trânsito, pode 
ter problema psicológico, isso é 
do dia a dia do trabalhador, ele 
trabalha nesse sistema insalu-
bre e não tem como fugir disso.

A associação estima que 1,5 
milhão de trabalhadores diri-
jam ambulâncias pelas ruas do 
país. Esse número, no entanto, 
pode ser bem maior, já que a 
estimativa tem por base um 
levantamento do Ministério do 
Trabalho feito há três anos.

Até 2014 a legislação não 
reconhecia a profissão de 
condutor de ambulância. Eles 
nem sequer podiam se orga-
nizar em sindicatos para lutar 
por direitos como piso salarial, 
adicional de insalubridade, 
melhores condições de traba-
lho, carga horária defi nida. O 
reconhecimento da existência 
da profi ssão foi o primeiro passo, que veio com a Lei 12.998, de 
2014, espécie de certidão de nascimento da profi ssão. Até então, 
eles eram chamados de “socorristas” ou “motoristas socorristas”, 
o que não consideravam apropriado, já que os condutores não 
pertencem à área de saúde.

A lei assegurou a designação “condutor de ambulância”, permitiu 
a associação sindical da categoria e estabeleceu alguns critérios 
para o exercício da atividade, como treinamento especializado e 
a atualização por meio de cursos específi cos a cada cinco anos.

Senado analisa aposentadoria especial 
para condutores de ambulância

Seis e meia da noite em Belo 
Horizonte. Enquanto muitos 
mineiros estão presos no trânsito 
da capital, o soldado e condutor 
do corpo de bombeiros Cristiano 
Wardil é chamado para socorrer uma 
pessoa que caiu no Ribeirão Arrudas

Ambulância em Porto Alegre enfrenta o trânsito para fazer atendimento. Condutores reclamam
que os motoristas não estão preparados para agir rápido nesses casos.

Cristine Rochol/PMPA

Apesar da lei, os órgãos públicos e empresas privadas que 
empregam esses profi ssionais não os estão cadastrando correta-
mente, lamentou Alex Douglas. A saída seria a regulamentação 
da profi ssão.

Enviada pelos deputados 
ao Senado, que a aprovou em 
dezembro com alterações, a 
regulamentação foi devolvida 
à Câmara para apreciação das 
mudanças e está na Comissão 
de Trabalho (PL 3.553/2015) 
daquela Casa. Pelo texto, o 
condutor deverá ter mais de 
21 anos, o ensino médio com-
pleto e carteira de motorista 
nas categorias D ou E, além de 
receber treinamento especia-
lizado, como já prevê a lei de 
2014. A proposta ainda obriga os 
profi ssionais a acompanharem 
as equipes de saúde durante 
os atendimentos básicos de 
suporte às vítimas.

Pela proposta, quem quiser 
exercer a atividade de condutor 
deverá ter mais de 21 anos, o en-
sino médio completo, carteira de 
motorista nas categorias D ou E e 
treinamento especializado, como 
já prevê a lei de 2014. A proposta 
ainda obriga os condutores de 
ambulância a acompanharem 
as equipes de saúde durante os 
atendimentos básicos de suporte 
às vítimas.

Jornada de 
trabalho

A Comissão de Trabalho da 
Câmara também analisa projeto 
que estabelece jornada máxima 

de trabalho de 30 horas semanais para os condutores de 
ambulância (PL 9.799/2018).

O professor de psicologia do trabalho da Universidade Estadual 
da Paraíba, Francinaldo Pinto, que fez pesquisa sobre a profi ssão 
de condutor de ambulância, avaliou ser importante regulamen-
tar a carga horária e o regime de folgas para garantir o devido 
descanso a esses profi ssionais:

— Um aspecto que não é muito frequente, mas que existe, é 

a sonolência diurna excessiva desses condutores, porque eles 
trabalham em sistema de plantão — alertou.

No Senado, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) 
analisa o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 113/2017, que ofi cializa 
10 de outubro como Dia Nacional do Condutor de Ambulância.

Condutores de ambulância enfrentam diversos desafi os para 
fazer o seu trabalho com o máximo de efi ciência. Não bastasse a 
pressão natural da profi ssão, fatores externos prejudicam ainda 
mais a vida desses profi ssionais.

O condutor Elísio Gonçalves, de Fortaleza, lamentou a quanti-
dade de trotes recebidos pelos serviços de emergência:

— O maior desafi o é quando mandam a gente para um aten-
dimento que, na verdade, é um trote.

Segundo ele, muitas vezes os trotes vêm seguidos de assaltos:

— É uma profi ssão de risco. No ano passado, uma unidade 
nossa foi assaltada. Levaram os pertences da tripulação e um 
aparelho celular — contou.

Manifestação dos motoristas de ambulância na galeria 
do Plenário da Câmara dos Deputados.
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Rotina estressante e riscos inerentes à atividade baseiam proposta de regulamentação profi ssional.
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Equívocos e trotes atrapalham o trabalho dos 
motoristas de ambulância e das equipes de socorro.

Geraldo Magela/ Agência Senado
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Fomento à Pesquisa & 
Desenvolvimento: um 
cenário que desafi a o 

próximo governo

Os programas existentes 

no marco legal 

brasileiro para fomentar 

os projetos de Pesquisa 

& Desenvolvimento 

(P&D) são variados: 

desde incentivos fi scais 

federais no âmbito 

global e setorial - tais 

como Lei do Bem, Lei 

de Informática, Rota 

2030, entre outros -, até 

incentivos municipais 

ou mecanismos de 

fi nanciamento público 

diversos, tanto federais 

quanto estaduais. Nos 

últimos dois anos de 

governo, vários desses 

mecanismos foram alvo 

de questionamento, por 

motivos distintos
 

Dentro desta dinâmica, 
destaca-se a iniciativa 
do Presidente Michel 

Temer em março de 2017 
relacionada ao incentivo de 
maior alcance existente: a 
Lei do Bem. Várias entidades 
de classe foram desafi adas a 
analisar o atual marco da Lei 
do Bem, de modo a apresentar 
propostas de aprimoramento 
dessa legislação para amplifi -
car seu impacto na sociedade 
brasileira. Tal movimento foi 
recebido com grande entusias-
mo por todos os tipos de enti-
dades envolvidas -ministérios, 
associações, confederações, 
empresas ou institutos, entre 
outras -, iniciando intensas 
tarefas para atender a opor-
tunidade apresentada. Todas 
chegaram a um consenso dos 
principais motivos da falta do 
impacto esperado do incenti-
vo, havendo unanimidade em 
uma deles: a necessidade de 
ter um resultado fi scal positivo 
a cada ano para usufruir do 
incentivo. Infelizmente, tais 
iniciativas foram paralisadas na 
Casa Civil e não houve nenhu-
ma iniciativa política posterior 
para auxiliar na aceleração 
deste tema capital. 

Ainda durante esse período, 
e para esse mesmo incentivo, 
foi organizado em dezembro 
de 2016 um evento pela CA-
PES, MCTIC, MDIC e CNI, 
entre outros, com o intuito 
de regulamentar em um dos 
artigos existente na Lei do 
Bem em que estavam depo-
sitadas grandes expectativas 
para a cooperação público-
-privada em projetos de P&D: 
o artigo 19A. O artigo permite 
que as empresas que tenham 

gasto em parcerias com ICT 
(Institutos de Ciência e Tec-
nologia) tenham direito a um 
incentivo adicional, que pode 
chegar a reduzir o valor gasto 
com a ICT até 85%. Apesar 
da ótima iniciativa trazida em 
Lei, a burocracia posterior e a 
falta de alinhamento na regu-
lamentação fez com que esse 
incentivo não tenha uma apli-
cação real. Tal regulamentação 
adicional ainda não defi nida é 
considerada pelas empresas 
desnecessária, sendo que a 
própria Lei do Bem já prevê 
“burocracia” sufi ciente para 
o uso do incentivo que, além, 
atenderia perfeitamente ao 
escopo alvo deste artigo. 

Quanto aos incentivos se-
toriais, alguns como a Lei de 
Informática ou Inovar Auto 
sofreram questionamentos 
por parte da OMC (Organi-
zação Mundial do Comércio), 
demandando uma revisão no 
formato de aproveitamento e 
de funcionamento desses. Por 
exemplo, o Inovar Auto já evo-
luiu a outra versão denominada 
Rota 2030, trazendo algumas 
alterações (com os seus pontos 
a favor e contra), mas que foi 
tramitada via Medida Provi-
sória. Assim, fi ca a dúvida se, 
com a chegada da nova gestão, 
tal MP será favorável no novo 
governo ou até mesmo se será 
levada para votação.

A exposição de todos es-
ses fatos traz às empresas e 
outros agentes envolvidos as 
refl exões a seguir: será que 
o próximo governo dará con-
tinuidade a essas iniciativas? 
Teremos um governo que en-
tenda a importância das ações 
de incentivo para melhorar a 
competitividade das empresas 
e dará a devida atenção a elas? 
Ou simplesmente as deixarão 
“sumir” com o propósito de 
atender a arrecadação de caixa 
em curto prazo ao invés de 
pensar em longo prazo? Em 
meu ponto de vista, espero 
que o próximo governante, 
seja quem for, dê continuidade 
a tais ações, na ambição de 
gerar um tecido empresarial 
no Brasil altamente compe-
titivo em nível mundial, pois 
é reconhecida a relevância 
demonstrada em diversos 
estudos, tanto nacionais como 
externos, das políticas públicas 
de fomento à inovação como 
impulsoras dos investimentos 
nesse campo que, por sua 
vez, é o principal motivo de 
melhoria da competitividade 
nas empresas. 

 
(*) É Gerente de Produtos e Serviços da F. 

Iniciativas, consultoria especializada na 
gestão de incentivos fi scais e fi nanciamento 

à Pesquisa & Desenvolvimento (P&D).

Feliciano Aldazabal (*)

News@TI
Canal Fala Faure

@A GamePlan AV, nova unidade audiovisual da consultoria de 
negócios GamePlan, lança hoje seu primeiro produto: o Fala 

Faure, primeiro canal brasileiro no YouTube dedicado a discutir 
videogames pelo ponto de vista dos negócios e tendências. Fala 
Faure é apresentado por André Faure, CEO da consultoria Game-
Plan, e é a sequência digital da coluna de mesmo nome publicada 
na já descontinuada revista EGM Brasil durante os anos 2005-2010. 
Fala Faure vai ao ar todas as quintas-feiras no canal do YouTube de 
mesmo nome: http://bit.ly/fala_faure

Hackathon internacional da tecnologia de 
verifi cação Hashgraph

@O Luizalabs, laboratório de tecnologia do Magazine Luiza, vai 
receber, no dia 15 de outubro, o primeiro hackathon internacional 

para aplicações usando a tecnologia Hashgraph. Serão cerca de 1 000 
desenvolvedores divididos em times que trabalharão simultaneamente 
em São Paulo, Dallas, San Francisco, Londres, Singapura, Tel Aviv, 
Paris, Bangalore e Moscou. O Brasil pode ser representado por até 10 
times de, no máximo, 10 desenvolvedores. O hackathon é organizado 
pela americana Hedera, empresa criadora de uma criptomoeda que 
usa a plataforma Hashgraph. Hashgraph é uma tecnologia de consenso 
-- como são chamadas as plataformas de verifi cação de informações. 
Segundo a Hedera, é mais rápida, segura e energeticamente efi ciente 
que a Blockchain, famosa por ser base da criptomoeda Bitcoin. Atu-
almente há uma série de aplicações -- como pagamento de serviços 
na rede, certifi cação digital e armazenamento de arquivos -- sendo 
desenvolvidas com base no Hashgraph. O Magazine Luiza é uma das 
primeiras empresas brasileiras a acompanhar a evolução do Hashgraph. 
Um time de desenvolvedores do Luizalabs participará da maratona, 
que terá a duração de dois dias (15 e 16 de outubro). O laboratório 
de inovação do Magalu já tem aplicações em desenvolvimento base-
adas na tecnologia e, em 2019, deve entregar produtos prontos para 
serem utilizados pela companhia. A inscrição de desenvolvedores 
interessados em participar do hackathon é gratuita e pode ser feita 
no site http://www.hedera18.com/hackathon.

Não é mais novidade que a simples presença no ambiente 
digital não é sufi ciente para o negócio ser encontrado ou 
prestigiado na internet. Ter um endereço na web e uma 

"cara" nas redes sociais pouco valerá se a empresa não explorar 
esses espaços com estratégias efi cientes de marketing digital. 
Mas, para muitos empresários, o assunto ainda é pouco familiar e 
a percepção equivocada de que o trabalho de marketing digital é 
complicado e muito custoso faz com que esses negócios percam 
a oportunidade de desenvolverem suas marcas na web.

Ao contrário do que muita gente pensa, um plano estratégico 
de marketing digital é, sim, assunto para pequenas e médias 
empresas. A garantia é do Sócio-Fundador e Diretor Executivo 
da agência de marketing digital Calina, Daniel Palis. Ele criou 
a agência justamente para disponibilizar o que há de mais mo-
derno e efi ciente em marketing de performance para empresas 
que demandam esse tipo de solução, mas não têm acesso a elas.

"Nossos clientes são pouco familiarizados com o marketing 
digital, que, de fato, tem um idioma próprio. Por isso atuamos 
para criar no cliente a cultura do marketing em ambiente online, 
tirando todas as dúvidas e explicando de maneira clara como 
os serviços que oferecemos podem impactar positivamente o 
negócio", explica Palis.

E quais são essas estratégias? O criador da Calina explica 5 
principais delas, traduzindo como funcionam na prática e de que 
forma ajudam as empresas a serem notadas na internet. Conheça 
cada uma delas:

1. Encontrar o cliente com o perfi l perfeito no 

Facebook

Os anúncios no Facebok são uma estratégia interessante 
porque eles normalmente fi sgam o cliente no momento de 
lazer e quando ele tem algum tempo disponível. A estratégia é 
possível por meio do Facebook Ads, ferramenta de performance 
do Facebook que permite a veiculação de anúncios das marcas 
em diversos espaços da tela do usuário. Segundo Daniel Palis, 
o grande diferencial das ações de marketing nesse ambiente é 
que elas podem ser direcionadas para o público mais interes-
sante para o negócio.

"Podemos construir um fi ltro bem específi co, como perfi s de 
mulheres de 20 a 40 anos, que moram no Rio de Janeiro e têm 
interesse em lazer e esportes. Além disso, é possível direcionar 
a estratégia, defi nindo, por exemplo, se o foco é em venda ou 
em engajamento do público com a marca", detalha. De acordo 
com Palis, o Facebook Ads ainda engloba as campanhas a serem 
veiculadas no Instagram.

2. Aparecer entre os primeiros na lista do Google

Ter o endereço do site no topo da lista de "sugestões" do Google 
para as pesquisas dos usuários é o sonho de muitos empresários. 
O que muitos deles não sabem é que isso é possível por meio do 
uso do Google Ads, ferramenta de Performance do Google. Ela 
permite a inserção de anúncios e links relacionados às marcas 
nas listas que são exibidas ao internauta após a busca. A propa-
ganda pode ser direcionada para determinadas pesquisas e por 
meio de palavras chaves.

Estratégias básicas de marketing 
digital que toda pequena e média 

empresa precisa desenvolver
Criador da Calina, agência de marketing digital especializada em pequenas e médias empresas, Daniel 
Palis, explica as principais técnicas para fazer o negócio decolar na internet

De acordo com Palis, as regras para utilização do Google Ads são 
um pouco mais complexas e funcionam a partir de uma dinâmica 
de leilão, no qual participam marcas do mesmo segmento e com 
as mesmas palavras chaves. Nesse sentido, quem tem melhores 
estratégias para a utilização do Google Ads e dispõe de mais 
recursos para a compra de palavras chaves aparece primeiro na 
lista do Google.

3. Monitorar com tags

Um dos segredos para ter bons resultados com as campanhas de 
marketing digital é o monitoramento delas. Para isso utiliza-se as 
tags, que vão ajudar a diferenciar as estratégias que estão dando 
certo das que não levaram a resultados. Elas também ajudam a 
entender melhor a "jornada do consumidor", que é o caminho 
que o internauta faz até a conversão.

As tags são trechos de códigos de programação que são inseridos 
nas páginas da internet e que são capazes de coletar informações 
importantes para a mensuração de resultados das campanhas. 
Elas trazem dados como quantidade de cliques em determinado 
anúncio, origem do tráfego, conversões, entre outros.

"A inserção desses diferentes códigos nas páginas pode ser 
confusa e difícil de administrar. Por isso utilizamos o gerenciador 
de tags Google Tag Manager (GTM). Com ele é possível controlar 
todas as tags em um único lugar, evitando a alteração do código 
fonte das páginas toda vez que for necessário a inclusão, exclusão 
ou manutenção de alguma tag", explica Palis.

4. Seguir o cliente na internet

Todo usuário ativo da internet já teve a experiência de procurar 
por um produto no Google e depois ser "perseguido" por anúncios 
dele. A estratégia é bastante efi caz para a conversão em vendas e 
só possível graças à utilização de "Cookies", que é uma memória 
temporária do navegador.

Daniel Palis explica que uma marca pode utilizar uma tag de 
Remarketing Dinâmico em sua página ou e-commerce. Essa tag 
vai gerar um número aleatório (id), que será salvo nos Cookies do 
navegador do usuário que entrar na página. Esse número fi cará 
associado aos produtos que o internauta pesquisou, colocou no 
carrinho ou eventualmente comprou. Dessa forma, é possível 
utilizar essa informação para criar campanhas de produtos que 
o usuário tem interesse.

"Essa estratégia é efi caz porque a marca impacta o cliente so-
mente com anúncios que são do interesse dele. Com um anúncio 
mais relevante, a marca tem mais chance de conversão de venda", 
completa o fundador da Calina.

5. Construir uma página que será uma "máquina de 

venda"

Na busca pela conversão de vendas, as Landing Pages são uma 
solução prática. Conhecidas como páginas de aterrissagem ou 
páginas de conversão, as landing pages são páginas desenvolvi-
das com menos elementos e links do que as tradicionais. Com 
esse formato elas evitam distrações dos usuários e mantém o 
consumidor concentrado no foco da marca, que é a conversão.

"É o tipo de página que possui todos os elementos voltados à 
conversão do visitante em lead, oportunidade ou cliente. Elas são 
muito usadas em campanhas de marketing digital, pois costumam 
ter altas taxas de conversão", afi rma Palis.

O e-commerce não para de 
crescer e gerar bons lucros. 
Prova disso é a expectativa 
da Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico (AB-
Comm), que prevê fatura-
mento de R$ 37,9 bilhões no 
segundo semestre de 2018. 
Caso a projeção se concretize, 
esse montante representará 
um crescimento de 15%, 
quando comparado ao mesmo 
período de 2017. 

Mas antes de aderir à loja 
virtual, é preciso ter alguns cuidados para garantir uma operação 
bem-sucedida e lucrativa. Confi ra dicas importantes para que 
um novo empreendimento conquiste bons resultados. 

Faça parcerias estratégicas: encontre empresas para cuidar 
da produção, armazenamento e remessa. Assim, você pode 
concentrar os seus esforços em administrar sua loja virtual.

Encontre o seu público-alvo: depois de escolher seu produ-
to, você deve determinar para quais mercados específi cos vai 
trabalhar, segmentando a sua atuação. Identifi que dados demo-
gráfi cos, como sexo, idade, renda e estado civil do seu público.  
Isso permitirá que você visualize para quem está direcionando 
as suas ações. 

Seja criativo: é uma ótima ideia criar um modelo inspirado em 
seu mercado. Escolha fontes, cores e imagens que representem 
sua marca e atraiam seu público.  Considere trabalhar com um 
designer para criar um logotipo profi ssional, bem como outros 
elementos para usar em seu site e embalagem.

Crie um excelente site: se você não se sentir à vontade 
para lidar com essa etapa sozinho, considere a ajuda de 

um web designer confiável 
para personalizar sua loja e 
torná-la mais profissional. 
Também é importante criar 
conteúdo relevante e envol-
vente com o qual o público se 
identifique facilmente, além 
de mostrar os benefícios 
de seu produto de maneira 
abrangente.

Simplifi que a experiência de 
compra: invista na dinâmica 
do processo. Os consumidores 
devem ter uma experiência 

rápida e imediata ao entrar em sua loja. Não necessariamente 
para decidir a compra, mas ter acesso às informações dispo-
níveis sobre ela.

Concentre-se em conquistar a confi ança do consumidor: de 
acordo com um estudo recente da Forbes, 81% dos entrevistados 
afi rmam que seus amigos e familiares infl uenciam diretamente 
suas decisões de compra. Esse é um ativo incrível para os va-
rejistas que podem conquistar a confi ança dos consumidores 
e ampliar o espectro de sua marca e, consequentemente, de 
suas vendas.

Desenvolva um programa de fi delidade: colete os e-mails dos 
clientes e envie regularmente ofertas especiais, incentivando-os 
a retornar ao site. Recompense-os por sua lealdade.

Esses primeiros passos formam uma boa base para iniciar 
um e-commerce de sucesso. Tenha em mente também que os 
maiores valores do seu negócio online são credibilidade, segu-
rança e respostas rápidas às demandas dos clientes. 

(Fonte: Clóvis Souza é CEO e fundador da Giuliana Flores, maior e-commerce 
de fl ores e presentes do país).

Dicas para criar um e-commerce de sucesso
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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 10 de outubro de 2018. Dia de São Tomás de Vilanova, São 
Paulino de York, São Gereão, São Francisco de Bórgia, São Daniel, e Dia 
do Anjo Harahel, cuja virtude é a coragem. Dia Nacional de Luta da 

Mulher contra a Violência e Dia do Empresário Brasileiro. Hoje 
aniversaria o ex-vocalista do Van Halen David Lee Roth que faz 63 anos, 
o autor e ator Miguel Falabella que nasceu em 1956, a atriz Rosana Garcia 
que completa 54 anos e a atriz Fernanda Machado que chega aos 37 anos.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste dia e grau normalmente se esforça para conquis-
tar grandes realizações, porém precisa superar alguns obstáculos antes 
de atingir os seus objetivos. Defende aquilo em que acredita mesmo que 
seja contra a opinião de outras pessoas. A sua habilidade para dar início 
a qualquer atividade o leva a caminhar por conta própria. Procura sempre 
o bem, o verdadeiro e o belo nas pessoas e situações que vive. É muito 
amável com os pais e fi lhos e seus familiares. As atividades comerciais 
podem aumentar seu sucesso no trabalho e trazer dinheiro e fortuna. 

Dicionário dos sonhos
DENTES – Arranca-los indica que está perdendo a 
chance de uma grande realização profi ssional. Que 
caem, perderá um amigo ou verá alguém se afastar de 
você inesperadamente. Dentes superiores indicam sexo 
masculino e os inferiores sexo feminino. Dentes cariados, 
doenças. Falha nos dentes, prejuízos. Dentes quebrados: 
acidente. Números de sorte:  15, 29, 47, 78 e 89.

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

Esta quarta é o primeiro dia da lunação. A Lua Nova ingressa em Escorpião durante a madrugada e faz conjunção 
com Mercúrio. O começo da manhã pode ser muito agitado, com mudanças de planos e imprevistos. A Lua em tensão 
com Urano pode nos deixar impacientes. Como a Lua também faz um aspecto positivo com Saturno podemos ter 
mais estabilidade emocional ao longo do dia, mas a noite a Lua faz aspectos tensos com Vênus e Marte que pode 
gerar explosões emocionais, descontrole e agressividade. Vênus e Marte quando estão em tensão perdem a harmonia 
e o refi namento. A teimosia pode gerar mais separação do que aproximar as pessoas nesta metade de semana.
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Vênus e Marte quando estão em 
tensão perdem a harmonia e o refi na-
mento. Ajude quem precisa de você 
no setor profi ssional e mostre toda 
a sua competência para melhorar 
seus ganhos materiais. A Lua em 
tensão com Urano pode aumentar 
a impaciência. 78/378 – Vermelho.

Pode sofrer pequenos obstáculos e 
difi culdade de compreensão. Evite 
certa frieza e ou insegurança quanto 
ao próprio valor, junto com o pensa-
mento racional demais. Fará contatos 
importantes e a sua humildade o 
impulsionará a crescer ainda mais. 
82/282 - Branco.

Fortes emoções e bom momento no 
relacionamento amoroso e sexual. 
A dedicação e o carinho demons-
trados serão retribuídos. Procure 
fi car perto dos amigos ou da pessoa 
amada e será feliz. Pode renovar 
estoques e transações lucrativas. 
32/132 – Amarelo.

Esta é uma fase muito propicia a 
novidades, mas tudo ainda deve estar 
sendo preparado, como se fosse uma 
gestação que fará os fatos se desen-
volver a partir da Lua Crescente. 
Aproveite esta fase ainda será ótima 
para enxergar se um relacionamento 
vale a pena. 81/281 – Verde.

Neste período terá a chance de ajudar 
alguém e de aprender algo novo e 
inédito. Controle suas emoções e a 
insegurança sobre seu próprio valor. 
No amor, um forte poder de atração 
por uma pessoa especial, pode levá-lo 
a agir sem pensar bem, tome cuidado. 
29/429 – Amarelo.

A situação fi nanceira bem como a 
aquisição de bens materiais passa 
por intensa transformação. Precisa 
resolver logo alguns assuntos que 
o preocupam. Mesmo havendo 
estabilidade emocional, aumenta 
a teimosia diante de novas ideias e 
haverá certa lentidão nas reações. 
02/502 – Verde.

Está chegando à melhor hora para 
agir, retomar antigos projetos ou dar 
início a algo novo. Comece a preparar 
algo para começar em breve, mas 
que deve ser preparado nesta fase 
mais delicado do ano. Cuide melhor 
de sua saúde nesta quarta evitando 
os excessos. 34/334 – Verde.

O começo da manhã pode ser muito 
agitado, com mudanças de planos e 
imprevistos. A Lua Nova ingressa em 
Escorpião durante a madrugada e 
faz conjunção com Mercúrio. Seja 
discreto ao falar o que pensa, pois 
tende a ser mal interpretado.  Fique 
perto dos familiares e dos amigos. 
20/220 – Branco.

Haverá mais paciência para tomar 
providências práticas, como fazer 
consertos e arrumações. Algumas 
dúvidas e sentimentos pouco claros 
trazem insegurança. Os objetivos que 
traçou podem ser seguidos usando 
a intuição. Use sua determinação à 
noite. 23/123 – Cinza.

É tempo de refl etir antes de agir. 
Agora tudo ainda está em compasso 
de semeadura que é possível lançar 
sementes daquilo que queremos 
desenvolver. Algumas coisas irão 
para frente, outras não.  De cabeça 
fria, poderá avaliar se esse romance 
vale a pena. 43/443 – Branco.

Algo está prestes a mudar na sua 
rotina, mas não seja pessimista. 
Use o que possui de mais intenso e 
emocional nesta quarta em mostre 
isso as pessoas. Final de tarde muito 
bom para novos inícios e projetos de 
longa duração que em breve darão 
resultado. 57/457 – Azul.

Com o Sol em seu signo estará mais 
prático para encontrar soluções ao 
tratar com as pessoas. Faça viagens 
e mantenha contatos importantes 
de lazer ou de trabalho. Um novo 
ciclo de vida começa logo depois do 
aniversário, o seu novo ano astral. 
29/229 – Azul.

Simpatias que funcionam
Simpatia para ganhar dinheiro: Esta simpatia para 
ganhar dinheiro deve ser feita durante três dias seguidos 
para que se comecem a ver resultados. Acenda 3 velas 
brancas num pratinho de vidro, com um fundinho de 
água com açúcar e ofereça cada uma delas aos anjos 
Gabriel, Miguel e Rafael. Faça todos os seus pedidos e 
coloque o prato com as velas num local que seja mais 
alto que você mesmo. No fi nal dos 3 dias, deverá colocar, 
à frente de sua casa, uma faixa dizendo: Obrigada aos 3 
anjos protetores pela graça conseguida. Depois, jogue 
tudo no lixo e use o prato depois de lavado.
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VHC
PAPANICOLAU
ANISATUAL

TESESBT
COROCOCAU

NURNASIR
PIORVIOLA

OBARENAJ
PARDALBOA
ENRECGUP

DBIZARRO
FERRORN

RUNIDADE
AXAELAS

ESCALONADA

Exame gi-
necológico
preventivo
do câncer

Ator es-
panhol de 

"A Máscara
do Zorro"

Pequeno
cais das
marinas

Red (?)
Chili

Peppers,
banda

Engloba o
mangá, o
anime e o
karaokê

Caráter 
da notícia
televisada

ao vivo

O segun-
do lado do

antigo
elepê

Planta
mascada
por povos
andinos

Título
honorífico
de Paul 

McCartney

Professor
(?), per-
sonagem
de Disney

(?) do
Grêmio,
estádio
gaúcho

"Empty
(?)", su-
cesso de 

Elton John
Parte

mais dura
do tronco 

de árvores

(?) sorte,
recado no

fim de
provas

Metal
sensível à
oxidação

Insólito;
esquisito

(pop.)

Letra-
símbolo
do sono

(HQ)

Divindade 
louvada na
mesquita

Papai, 
em inglês

"Louco 
por (?)",
série da
TV Globo

Monograma
de "Rita" 

Cláusula
(?): prevê
a media-
ção como
solução

de conflito

Conjunto
vocal

Inferior 
a outros

Erva-doce
Trabalhos
de douto-
randos

A vitamina
dos frutos
cítricos

(?) federa-
tiva, divi-

são territo-
rial oficial
do Brasil

A flor da
pureza
Nosso, 

em inglês

Utensílio
eleitoral
Forma da
pulseira

Paulinho da
(?), cantor

Lógico;
inteligente

Capital e maior
cidade afegã

Entidade que testa
advogados (sigla)

Praga que destruiu
plantações de cacau
na Bahia (anos 90)
Cobra com guizo

Autores
(abrev.)
Feitio do
ancinho

3/dad — our. 5/cerne. 6/garden. 8/racional. 10/escalonada. 15/vassoura de bruxa.
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“Patcharas”
Duas semanas após o lançamento de 

“Patcharas”, seu primeiro trabalho solo, 
Dieguito Reis divulga videoclipe para 
“Aqui não é Montevidéu”. Em um boom 
bap de verão, single, considerado um dos 
destaques do EP, está na maior playlist de 
rap do Spotify, “RAPública”. Composta em 
parceria com Galf AC e Pablo Domingues, 
música refl ete sobre a importância de va-
lorizarmos quem somos e de onde viemos. 
Nesse cenário, “Aqui não é Montevidéu” 
ganhou videoclipe com direção de Davide 
e Luca, da Bori Filmes. Ambos também são 
integrantes da Vivendo do Ócio. “A ideia das 
fi lmagens era mostrar, mais ou menos, como 
é o dia a dia de um moleque que nasce na 
CBX. Futebol, grafi te, arraia e por aí vai. 
Durante a gravação, as coisas foram rolando 
tão naturalmente que tudo o que acontecia 
dialogava, diretamente, com o som. Aí foi só 
aproveitar o olhar, a humildade e simplicida-
de dos meus irmãos e parceiros de banda”.
Assista aqui: (https://youtu.be/Wguo-
lUiH3uk).

Nota
O grupo Braza lança seu novo EP nas 

plataformas digitais pela Deck, grava-
do em parceria com o projeto carioca 
CoLAB Records. No novo trabalho, 
Danilo Cutrim (Guitarra e Voz), Nícolas 
Christ (Bateria), Pedro Lobo (Baixo e 
Voz) e Vitor Isensee (Teclados e Voz) 
apresentam versões mais intimistas de 
três músicas autorais já conhecidas do 
público:  “Sob o Céu” e “Chama”, ambas 
do EP “Liquidifi cador” (Deck/2018) e 
“Qual É o Rosto de Deus”, do disco “Tijolo 
por Tijolo”.As canções foram gravadas 
ao vivo no CoLAB em Botafogo (Rio 
de Janeiro), com captação, mixagem e 
masterização do som de William Lage. Os 
vídeos, produzidos pelo próprio CoLAB 
e dirigidos por  Filipe Marques, já estão 
disponíveis no YouTube. Para ouvir: 
(https://braza.lnk.to/ColabRecordsPR).

Mestiça 
A cantora e historiadora  Jurema Paes 

apresenta seu novo show, que busca uma 
reconexão dos seres com questões naturais 
da humanidade, como a vida e a morte ou a 
própria natureza.  Participam do show tam-
bém Diego Moraes, Claudia Rivera e Juliana 
Calderón. Desdobrando o conceito da teoria da 
mestiçagem e aprofundando a articulação en-
tre música e natureza, as composições buscam 
criar processos e inter-relações do público com 
o meio ambiente, fazendo da música um canal 
energético. A música faz parte de um conjun-
to que resultará em seu terceiro disco, todo 
baseado em parcerias. Seu segundo álbum 
“Mestiça” (2014), alcançou reconhecimento 
pelo mundo chegando a citação de Jurema no 
The Guardian como uma das vozes femininas 
brasileiras mais infl uentes do século XXI. A 
novidade na carreira da cantora é a aposta 
em um trabalho em vídeo, o que oferece aos 
fãs uma experiência imersiva das músicas.

 
Serviço: Funarte, Al. Nothmann, 1058, Campos Elíseos. 

Domingo (14) às 18h. Ingresso: R$ 40.

Kleiton e Kledir

Com seu característico estilo 
musical e o simpático sotaque 
gaúcho, a dupla Kleiton 
& Kledir marcou a cultura 
brasileira dos últimos anos

O sucesso de mais de 20 discos 
gravados em português (e um em 
espanhol) rendeu shows por EUA, 

Europa, Oriente Médio e América Latina. 
Os músicos gravaram em Los Angeles, 
Nova York, Lisboa, Paris, Miami e Buenos 
Aires. Com Todas as Letras, o disco mais 
recente de K&K, é um projeto original e 
faz uma aproximação da literatura com a 
música popular. Lixo e Purpurina, parceria 
inédita entre os irmãos e o escritor Caio 
Fernando Abreu, foi o ponto de partida e 
serviu de inspiração para todas as novas 
parcerias que surgiram com outros nomes 
da literatura, que viveram pela primeira 
vez a experiência de escrever uma letra de 
canção: Luis Fernando Verissimo, Martha 
Medeiros, Fabrício Carpinejar, Leticia 
Wierzchowski, Daniel Galera, Paulo Scott, 
Claudia Tajes, Alcy Cheuiche e Lourenço 
Cazarré. O álbum traz a participação es-
pecial de Adriana Calcanhotto e um belo 
solo de sax de Luis Fernando Verissimo.

 
Serviço: Tupi or Not Tupi - Rua Fidalga 360, Vila Ma-

dalena, tel. 3813-7404. Sexta (12) e sábado (13) às 21h30. 
Ingresso: R$ 140.

Kleiton & Kledir
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Beba Zanettini

O pianista, compositor e arranjador  Beba Zanettini apre-
senta-se com participação da convidada Eva Jagun, cantora 
e compositora de alemã. No formato sexteto, o show, que 
integra o projeto Jazz Clube da unidade. No roteiro da 
apresentação estão composições do disco Canto da Areia, 
lançado por Zanettini em 2017, além de músicas da convidada 
Eva Jagun, considerada embaixadora da música brasileira 
em Berlim. O sexteto de Beba Zanettini (piano e teclado) 
traz músicos do calibre de Marcos Klis (contrabaixo), Paulo 
Oliveira (sax e fl auta), Felipe Ávila (guitarra), Gudino Mi-
randa (bateria) e Keila Abeid (voz). O show Canto da Areia 
sintetiza a trajetória musical de Beba, sempre norteada pela 
canção e pela música instrumental brasileira. Baseado em 
seu CD de mesmo nome, o show reverbera também em 
trabalhos instrumentais desenvolvidos com os grupos Café 
Jam e Aquilo Del Nisso e no seu lado compositor de canções 
que resultou no primeiro CD solo, Beba Música! (2009).  O 
público vai apreciar um espetáculo que mescla ritmos como 
o samba, o choro, o jazz, a bossa-nova e a world music.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel.  2076-9700. Domingo 
(14) às 18h. Ingresso: R$ 20.

SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn. 

Paciência.

Permita o tempo para que as coisas aconteçam. 

Você esteve liberando muitas coisas e assim você é lembrado de ser 
paciente com o processo, pois agora o signifi cado mais profundo, a 
autenticidade da vida é capaz de se manifestar, se você o permitir. Você 
está em uma jornada de descoberta e está descobrindo verdades mais 
profundas sobre si mesmo, sua vida e a vida ao seu redor. Dê tempo 
às coisas para se transformar e se revelarem para você. Permaneça 
comprometido com um caminho de expansão. Faça uma nova pro-
messa de que, a partir de agora, sua vida se revelará em formas de 
clareza e compreensão, e que você responderá de maneira diferente 
aos desafi os. Abençoe os fi nais e veja que agora você está livre para 
avançar para coisas melhores e confi e que todas as suas necessidades 
serão atendidas. Pensamento para hoje: Paciência, querido. Deixe de 
lado o que não lhe serve mais e faça um novo voto de que sua vida se 
desdobrará com facilidade. Encontre seu alinhamento e confi e que suas 
necessidades serão atendidas de todas as maneiras e em todos os níveis! 
E assim é.Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: ODAIR BATISTA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
maquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/01/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Alves Costa e de Josefa Batista Costa. A preten-
dente: BEATRIZ COSTA JARDIM, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo 
de atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/03/1995), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alcides Pereira Jardim e de Zilda Maria Costa.

O pretendente: ANDRÉ SANTOS DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão repositor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/04/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Pereira da Cruz e de Jackeline Santos da Cruz. A preten-
dente:ROSANGELA DAVID DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão porteira, nascida 
em Crato, CE, no dia (17/12/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Carlos Cesar Martins da Silva e de Salvanir David da Silva.

O pretendente: JÚNIOR PEREIRA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em Ubaí, MG, no dia (08/02/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adão Lopes Rocha e de Júlia Marques Pereira Rocha. A 
pretendente:KATIA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (21/05/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Luiz Jose da Silva e de Sonia de Fatima Silva.

O pretendente: RAY FERREIRA DE BRITO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
mecanica, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/04/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Ferreira de Brito e de Ana Patricia Ferreira Gal-
dino. A pretendente:RAQUEL LIMA SANTOS RICARDO, estado civil solteira, profi ssão 
motorista, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/05/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Newton Ricardo e de Inalva Lima dos Santos Ricardo.

O pretendente: LUIZ FERNANDO BELO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de enfermagem, nascido em Suzano, SP, no dia (25/03/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Antonio Belo da Silva e de Maria Marleide Lima 
da Silva. A pretendente:ANDRÉIA LOPES FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
biomedica, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/05/1990), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alipio Francisco Ferreira e de Maria Rosa Lopes Ferreira.

O pretendente: LUIZ CARLOS SOARES, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em Pesqueira, PE, no dia (05/11/1968), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Antonio Soares Bezerra e de Iracema Cordeiro Bezerra. A pretendente:CELMA 
APARECIDA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em 
Santa Cecilia do Pavão, PR, no dia (28/10/1971), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Aurelino José da Silva e de Leonice Teodora da Silva.

O pretendente: RODRIGO DOS SANTOS MIGUEL, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em Santa Isabel, SP, no dia (03/11/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo dos Santos Miguel e de Katia Aparecida de 
Oliveira Campos Miguel. A pretendente:EDUARDA FRAGNAN GOMES, estado civil 
divorciada, profi ssão tecnica de enfermagem, nascida em Mogi das Cruzes, SP, no dia 
(13/03/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Isaac Pereira 
Gomes e de Maria de Lourdes Fragnan Gomes.

O pretendente: LUCAS ALVES MENDES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
balconista, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/10/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leonardo Mendes da Silva e de Jucilene Alves 
Severino. A pretendente:PATRÍCIA APARECIDA OLIVEIRA DE JESUS, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Coronel Murta, MG, no dia (26/08/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osmário de Oliveira e de Nivânia 
Maria de Jesus Oliveira.

O pretendente: JOSELITO PEREIRA ALVES, estado civil viúvo, profi ssão eletricista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (09/10/1954), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Pereira Alves e de Eloiza de Almeida Alves. A pretenden-
te:NELMA CASTRO MACEDO, estado civil divorciada, profi ssão cuidadora de idosos, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (11/01/1957), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Arnold Lima Macedo e de Iris Castro Macedo.

O pretendente: FERNANDO RUMÃO DE ALMEIDA LIMA, estado civil solteiro, profi s-
são autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/02/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aderaldo Lima e de Cristina Rumão de Almeida 
Lima. A pretendente:NATALIA MOREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/02/1999), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Marcos Ramos dos Santos e de 
Maria Monica Moreira dos Santos.

O pretendente: ADEMIR JOSE ALVES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
tecnico de telecomunicações, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/05/1971), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Alves da Silva e de Djanira Martins 
Costa Silva. A pretendente:MARINEUSA NERI DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão entrevistadora, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/10/1975), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ananias Neri dos Santos e de Maria 
Helena Barros dos Santos.

O pretendente: EMERSON DA SILVA CANDIDO, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (25/07/1996), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Valter do Carmo Candido e de Marcia Regina da Silva. A pretendente:RAINE 
RODRIGUES DE BARROS, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (07/06/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Maria Aparecida Rodrigues de Barros.

O pretendente: RANDERSON APARECIDO TELES, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/12/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Roberto Teles e de Isabel Francisca Alves. A 
pretendente:GRACE VIEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (15/11/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Gilvanio Oliveira da Silva e de Silvana Aparecida Vieira.

O pretendente: HEBERT JONES DOS SANTOS DE SOUZA, estado civil solteiro, 
profi ssão farmaceutico, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (26/11/1990), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdecir de Souza e de Maria José dos 
Santos. A pretendente:THAÍS FONCECA SILVA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (05/05/1993), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jose de Barros Silva e de Lucelia Aparecida Pereira Fonceca Silva.

O pretendente: VALMIR ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão conferente, nascido 
em Itanhém, BA, no dia (08/09/1969), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de João Antonio de Araujo e de Gertudres Maria de Jesus. A pretendente:EDIVA 
MOREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em Santa 
Maria da Vitoria, BA, no dia (26/08/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Moreira dos Santos e de Isabel Maria dos Santos.

O pretendente: JONATHAN COSTA NAGATSUKA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/09/1982), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Nagatsuka e de Maria Lucia 
Ferreira da Costa. A pretendente:ÔNULA ALVES DE SOUSA, estado civil solteira, 
profi ssão assistente administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/07/1990), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mozart Alves de Sousa e 
de Odete Aparecida de Souza.

O pretendente: FELIPE AZEVEDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão segurança, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/04/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Isaac Severino da Silva e de Ivana Aparecida Azevedo da Silva. 
A pretendente:NATALIA FERNANDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/12/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Francisco dos Santos Neto e de Valquiria Isaias 
Soares dos Santos.

O pretendente: CRISTIAN AMORIM CARLOS, estado civil solteiro, profi ssão fi scal de 
onibus, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/10/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos Neto e de Adelia Silva Amorim Carlos. A 
pretendente:GISLAINE CORREIA ALVES, estado civil solteira, profi ssão comerciante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (22/07/1981), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Nilson Alves e de Regina Correia Silva.

O pretendente: VAGNER NUNES SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão gerente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/02/1972), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ariosvaldo Rocha Santos e de Neusa Nunes Santos. A pretendente: 
ERICA PEREIRA DE ANDRADE, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar administrativa, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (10/03/1982), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Salviano Pereira de Andrade Filho e de Maria Margarida dos Santos.

O pretendente: CÉLIO PIMENTA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão tecnico eletroni-
co, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/06/1983), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Célio Pimenta e de Ivonete Aparecida da Silva. A pretendente:-
JOANA D'ARC ANSELMO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
produção, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/09/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edmundo Nascimento dos Santos e de Eli Sonia Anselmo.

O pretendente: THIAGO RAMALHO COSTA, estado civil solteiro, profi ssão cobrador 
de onibus, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/05/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Helio Silvio Costa e de Rosangela Ramalho de Pontes 
Costa. A pretendente:MANOELLA VITORIA RODRIGUES, estado civil solteira, profi s-
são consultora de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/10/1992), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Ruth Silva Rodrigues.

O pretendente: RENATO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão cortador, nascido em Osasco, SP, no dia (20/01/1994), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Renato Ferreira dos Santos e de Luzinete Sipriano do Nas-
cimento. A pretendente:MICHELE CORREIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/12/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Correia da Silva e de Marinalva Maria da Silva.

O pretendente: JHONI MAICKE GIRALDI, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Matão, SP, no dia (06/11/1992), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Edilson Giraldi e de Márcia Martins Giraldi. A pretendente:GRAZIELLA 
TIBURCIO DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (25/01/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Luis Carlos de Andrade e de Eleneia Maria José Tiburcio de Andrade.

O pretendente: RENATO SERAFIM DOS ANJOS SANTOS, estado civil solteiro, profi s-
são auxiliar de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/11/1986), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Mazenor dos Santos e de Josefa 
Serafi m dos Anjos Santos. A pretendente:ADRIANA DE JESUS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Itagiba, BA, no dia (19/01/1988), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aurenito Rodrigues dos Santos e de 
Anadalva de Jesus Santos.

O pretendente: LUCAS DO NASCIMENTO CINTRA, estado civil solteiro, profi ssão 
padeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/04/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luciano Martins Cintra e de Jucelandia Sampaio do 
Nascimento. A pretendente: RAYANE LUZIA NOGUEIRA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/09/2002), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Umberto dos Santos e de Antonia 
Algenarde Amorim Nogueira.

O pretendente: JONATHAN LIMA DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão ele-
tricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/06/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto de Santana e de Maria Sandra Lima de Santana. 
A pretendente:SUELLEM SALDANHA FARIAS, estado civil solteira, profi ssão agenda-
dora de serviços, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/06/1995), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Claudio Farias e de Cleonice Saldanha Farias.

O pretendente: DIOGO CARLOS DA SILVA DAS MERCES, estado civil solteiro, pro-
fi ssão estudante, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/11/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos das Merces e de Cleonice Maria da Silva. A 
pretendente:KAREN ALINE PEREIRA ALEXANDRE, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/05/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ilson Jose Alexandre e de Rosemary Molina Pereira Alexandre.

O pretendente: JUAN MACIEL, estado civil solteiro, profi ssão estudante, nascido em São 
Paulo, SP, no dia (26/02/2000), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Rosemilda Quiteria Maciel. A pretendente:LETICIA ALVES PAULINO, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/08/2001), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Moacir Paulino do Nascimento e de 
Sandra Mara Alves Paulino.

O pretendente: CARLOS SANTANA DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão ban-
cario, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/12/1969), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Santana de Jesus e de Margarida Rosalina 
Santana de Jesus. A pretendente:MARCIA HEVELLY REGINA DE JESUS, estado 
civil divorciada, profi ssão atendente de loja, nascida em Icó, CE, no dia (12/08/1984), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Osvaldo Pereira 
e de Regina Eliza Pereira.

O pretendente: GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de estoque, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/02/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Ramos de Oliveira e de Maria Leonete 
da Conceição. A pretendente:JÉSSICA DA SILVA DIAS, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/08/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jair Franco Dias e de Lurdes Mendes da Silva.

O pretendente: WESLEY ANUNCIAÇÃO XAVIER, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/06/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joel Xavier e de Nair da Anunciação. O pretendente: 
DEBORA LUIZA CAVALCANTI, estado civil divorciada, profi ssão operadora de tele-
marketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/07/1981), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Admilson Barros Cavalcanti e de Neli Luiza Cavalcanti.

O pretendente: CLAUDIO MANOEL DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão apo-
sentado, nascido em São Caitano, PE, no dia (16/09/1966), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Angelita Florentina da Conceição. A pretendente:VERA 
LÚCIA APARECIDA MOURA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida 
em Curvelo, Curvelo, MG, no dia (11/03/1969), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de João Rodrigues de Moura e de Odília de Paiva Moura.

O pretendente: ANDERSON CÉSAR VAZÃO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/10/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Vazão e de Janete Pereira César. A pretenden-
te:JULIANA MOURA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (05/07/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Claudio Manoel da Silva e de Vera Lúcia Aparecida Moura. 

O pretendente: VANDERLEI PEREIRA PIMENTEL, estado civil divorciado, profi ssão 
pedreiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/05/1966), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Afonso Batista Pimentel e de Margarida Pereira dos Santos. 
A pretendente:MARTA CRISTINA BONFIM DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida em Floresta Azul, BA, no dia (27/10/1975), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Averaldo Salustriano da Silva e de Josefa Marques Bonfi m.

O pretendente: OSMAR DA SILVA SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Duque de Caxias, RJ, no dia (26/05/1968), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osmar Souza e de Gleide da Silva Souza. A pretenden-
te:ROSELI FERREIRA TORRES, estado civil divorciada, profi ssão costureira piloto, 
nascida em Arujá, SP, no dia (07/02/1980), residente e domiciliada em Suzano, SP, fi lha 
de Geraldo Ferreira Torres e de Maria Hilda Torres.

O pretendente: WESLEY PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/05/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ronivon Cardoso dos Santos e de Lucineia do Carmo Pereira. 
A pretendente:FRANCINEIDE SANTOS FREITAS DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Salvador, BA, no dia (28/11/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Herques Freitas dos Santos e de Francisca Santos de Lima.

O pretendente: RODRIGO RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
eletronico, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/03/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Almir Bezerra da Silva e de Marina Ribeiro da Silva. 
A pretendente:RACHEL DOS SANTOS BOMFIM, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (21/06/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jailton Bomfi m e de Eliana dos Santos.

O pretendente: ANTÔNIO PINTO DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascido em Rio Pardo de Minas, MG, no dia (29/12/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Dias da Rocha e de Donila Pinheiro da Rocha. 
A pretendente:MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil viúva, profi ssão 
auxiliar fi nanceiro, nascida em Mariluz, PR, no dia (01/08/1978), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Antonio Rodrigues e de Idalina Rodrigues.

O pretendente: WILLIAN NASCIMENTO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ca-
beleireiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/10/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Felix dos Santos e de Jucileide Nascimento Santos 
e Santos. A pretendente:JANSIANE FONSECA PINTO, estado civil solteira, profi ssão 
atendente telemarketing, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (14/01/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosalvo Fonseca Pinto e 
de Maria Rosa de Jesus Pinto.

O pretendente: MARCOS VÍNICIUS OLIMPIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de utilidades, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/07/1994), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Maria Olimpio da Silva e de Ana Maria da 
Silva. A pretendente:BEATRIZ SOUZA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/09/1998), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivan Martins da Silva e de Vanessa de Souza Santos.

O pretendente: CESAR FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/12/1989), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Cesar dos Santos e de Lau-
delina Luciano de Oliveira. A pretendente:MARIÂNGELA DAS NEVES DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/08/1989), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sandro Lino da Silva e 
de Maria das Neves da Silva.

O pretendente: IRISMAR RODRIGUES CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão 
carpinteiro, nascido em Castelo do Piauí, PI, no dia (21/02/1974), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Rodrigues Cardoso e de Maria Julia Rodrigues. 
A pretendente:MARIA DO CARMO RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão cozinheira escolar, nascida em Castelo do Piauí, PI, no dia (03/04/1968), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Sotero de Oliveira e 
de Odilia Rodrigues de Oliveira.

O pretendente: RONALDO OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/06/1975), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Izidoro Oliveira Silva e de Maria Aparecida da Silva. A preten-
dente:TALITA CAROLINE DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (11/09/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Katia Cilene da Silva.

O pretendente: GABRIEL CAMPOS FRANCISCO, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de infraestrutura, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/06/1997), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Santos Francisco e de Lidia 
Paz Campos. A pretendente:SANDY RAQUEL SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de escritório, nascida em Guarulhos, SP, no dia (16/04/1998), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudemir Ferreira de Souza e de Debora 
Raquel da Conceição.

O pretendente: LUCAS ARAÚJO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxi-
liar de urdimento, nascido em Palmeira dos Indios, AL, no dia (14/04/1998), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ronaildo Gonzaga dos Santos e de 
Sidinalva Araújo Coelho da Silva. A pretendente:TAMARA DOS SANTOS VICENTE, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/10/1997), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Sergio Vicente e 
de Olândia Ferreira dos Santos Vicente.

O pretendente: ADRIANO CARDOSO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
açougueiro, nascido em Ibirataia, BA, no dia (26/06/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eliezer Bispo da Silva e de Ana Lucia Lins 
Cardoso. A pretendente:ROSÂNGELA DOS SANTOS CORDEIRO, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Itapetinga, BA, no dia (22/10/1976), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dalvo José Cordeiro e de Irani 
dos Santos Cordeiro.

O pretendente: FRANCINALDO BEZERRA DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
encarregado de estoque, nascido em Mauriti, CE, no dia (29/01/1974), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Bezerra de Lima e de Josefa 
Candido de Lima. A pretendente:ADRIANA JOSEFA DA SILVA, estado civil soltei-
ra, profi ssão balconista, nascida em Vertentes, PE, no dia (17/10/1979), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ademar Severino da Silva e de 
Josefa Maria da Silva.

O pretendente: BENEDITO BERNARDINO DA SILVA, estado civil viúvo, profissão 
arrumador, nascido em São Benedito do Sul, PE, no dia (31/08/1957), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ozória Maria da Conceição. 
A pretendente:LUCY REGIS DE MORAES SILVA, estado civil viúva, profissão 
auxiliar de serviços gerais, nascida em Recife, PE, no dia (07/07/1958), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Adelino da Silva e de 
Josefa Regis da Silva.

O pretendente: LUIZ ANDRADE GUIMARÃES, estado civil divorciado, profi ssão au-
xiliar de expedição, nascido em Serra dos Aimorés, MG, no dia (08/05/1969), residente 
e domiciliado em Mogi das Cruzes, SP, fi lho de Benedito Rodrigues Guimarães e de 
Josefa Andrade Guimarães. A pretendente:CLAUDIA CRISTINA ROCHA PINTO, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Itarantim, BA, no dia (12/07/1973), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Tiago da Rocha Pinto e de 
Leonor Maria de Jesus.

O pretendente: WILLIAM DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de empilhadeira, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/05/1984), residente 
e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Aparecido Gomes Pereira e de 
Rosangela dos Santos Pereira. A pretendente:VIVIANE DOS ANJOS ROSA, estado 
civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/09/1987), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Rosa e de Deisiane 
Miguel dos Anjos.

O pretendente: JUSSIMAICO ALVES BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão armador, 
nascido em Bom Jesus da Lapa, BA, no dia (28/04/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Alves Barbosa e de Antonia Maria da Conceição 
Barbosa. A pretendente:MIRIAM REIS DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão garço-
nete, nascida em Vitória da Conquista, BA, no dia (02/05/1989), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marly Reis de Jesus.

O pretendente: LUCAS FARIAS CORREIA, estado civil solteiro, profi ssão cabeleireira, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/11/1998), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ednaldo Santos Correia e de Fabiana Barbosa Farias. A pretenden-
te:MIRIÃ MONTEIRO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (22/11/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Paulo de Oliveira e de Zenaide Monteiro de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ DE RIBAMAR SILVA DA CRUZ FILHO, estado civil divorciado, 
profi ssão eletricista, nascido em São João dos Patos, MA, no dia (22/07/1981), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Ribamar Silva da Cruz e 
de Benedita de Paiva Ribeiro. A pretendente:AMANDA FERREIRA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Três Lagoas, MS, no dia (15/04/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudemir José dos Santos 
e de Eliana Ferreira dos Santos.

O pretendente: JOSÉ SANDRO FREITAS DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
gesseiro, nascido em Mirangaba, BA, no dia (23/01/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sivaldino Carneiro de Lima e de Maria Lourdes 
Freitas Silva. A pretendente:JAQUELINE PEREIRA CHAVES, estado civil solteira, 
profi ssão ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/02/1993), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jackson Santana Chaves e de 
Rita Fernandes Pereira.

O pretendente: CARLOS EDUARDO NASCIMENTO PEREIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão controlador de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/12/1983), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Salvador Pereira Machado 
e de Maria de Fátima Nascimento. A pretendente:ALICE LIMA DE FREITAS, estado 
civil divorciada, profi ssão controladora de acesso, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(09/06/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista 
de Freitas e de Tania Lima dos Santos.

O pretendente: EDINALDO SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em 
Barueri, SP, no dia (02/05/1988), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Marlene Joana Santana. A pretendente:PAULA BATISTA BRAGA, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/02/1992), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alfredo Alves Braga e de 
Adenilda Batista Machado.

O pretendente: MANOEL DA SILVA, estado civil solteiro, profissão higienizador 
de carros, nascido em União dos Palmares, AL, no dia (08/05/1983), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Manoel da Silva e de 
Marina Josefa da Conceição. A pretendente:MIRELY BISPO DE LIMA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Cotia, SP, no dia (05/12/2000), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Luiz de Lima e de 
Helena Bispo da Silva.

O pretendente: THEYLON DAVERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA, estado civil solteiro, 
profi ssão segurança, nascido em Poá, SP, no dia (22/03/1991), residente e domiciliado 
em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Aguinaldo Almeida e de Nezia Elias de Oliveira. A 
pretendente:DRIELY EMANUELY SOUZA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, 
profi ssão balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/06/1998), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cleviton Santana do Nascimento e de 
Preciliana de Souza da Silva.

O pretendente: THIAGO VICENTE COELHO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo,, SP, no dia (15/07/1984), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Eugenio Ramos Coelho e de Alice Vicente Coelho. A pretenden-
te:IVIA MAYARA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em 
Arapiraca, AL, no dia (27/05/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Maria Aparecida Alves de Oliveira.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004205-70. 2018.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª VC, do Foro Regional XV-Butantã, Estado de SP, Dr(a). Monica Lima Pereira na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Felipe Amaral Fernandes, Brasileiro, RG 493016533, CPF 
229.144.678-93, com endereço à Rua Doutor Eduardo Amaro, 157, Paraiso, CEP 04104-080, SP 
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social 
Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do 
CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 15.335,55, devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 
525 do Código de Processo Civil, transcorri do o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 24 de agosto de 2018. 
                                                                                                                                            09 e 10/10 

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0121673-45.2009 
8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ªVC, do Foro Regional I - 
Santana, Estado de SP, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo Junior, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Girson de Avelar Custodio (CPF 
076.021.738-64) e José Roberto Veiga (CPF 309.642.458-68) que 
Sociedade Beneficente São Camilo lhe ajuizou ação de Cobrança 
para recebimento da quantia de R$ 104.091,61, referente as 
despesas hospitalares. Estando os Réus em lugar ignorado, foi 
deferido sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 
30 dias supra, pague o débito ou conteste a ação. Ficando advertido 
de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o 
edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de SP, aos 10 de agosto de 2018   
                                                                                                                                                09 e 10/10        

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001868-37. 2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Ariane de Fátima Alves Dias 
Paukoski Simoni, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Jaime Gerstler, Brasileiro, RG 37.978.101-3, 
CPF 407.934.818-56. Com endereço à Rua Major Diogo, 138, Bela Vista, CEP 01324-000, São 
Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, 
alegando em síntese: Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, o requerido é devedor da 
Requerente por haver inadimplido com 03 (três) mensalidades relativas aos meses de Abril á Junho 
de 2011 no valor nominal de R$ 935,00. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Citação, por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento 
de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha 
embargos, sob pena de revelia, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, 
convertendo-se o mandado inicial em executivo. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 
de agosto de 2018. 
                                                                                                                                        09 e 10/10 

Edital de Intimação  Prazo de 30 dias. Processo Nº 0032090-28. 2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 14ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Leticia Antunes Tavares, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Tenda do Barão ( Ghada Abdul Ghani Hayek ), que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Adidas AG e Outros, alegando em 
síntese: Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do 
CPC, uma vez que foi citado na forma do art. 256 da mesma lei, foi determinada a sua Intimação por 
Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague a quantia de 50.541,30, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o 
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo 
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para 
que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, 
sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10/09/2018. 
                                                                                                                                               09 e 10/10 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0007216-62.2015  .8.26.0268 Controle de nº 
1319/2015 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Itapecerica da Serra, Estado de SP, 
Dr(a). Filipe Mascarenhas Tavares, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Adriana Ferreira de Souza, 
Brasileiro, RG 34147951, CPF 285.497.208-28, com endereço à Avenida das Nações Unidas, 
21476, Vila Almeida, CEP 04795-000, São Paulo - SP , que lhe foi proposta uma ação de Monitória 
por parte de Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, alegando em síntese: o 
recebimento da quantia de R$ 4.521,96 (quatro mil e quinhentos e vinte e um reais e noventa e seis 
centavos), referente prestação de serviços médicos hospitalares. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 

lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Itapecerica da Serra, aos 30/08/2018. 
                                                                                                                                              09 e 10/10 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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O pretendente: EDUARDO BORGES DOS SANTOS, profi ssão: balconista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/03/1974, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Siloé Borges dos Santos e de Arlinda Carneiro da 
Silva Santos. A pretendente: MARIA MARTA BARBOSA, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/04/1973, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Oswaldo Anísio Barbosa e de Palmira Augusta 
Ferreira Barbosa.

O pretendente: RONALDO PINTO RAMALHO, profi ssão: autonomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/12/1971, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Omar Pinto Ramalho e de Violeta Batista 
Ramalho. A pretendente: LUCILENE ALVES, profi ssão: autonoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: Tapejara - PR, data-nascimento: 11/12/1971, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Manoel Alves e de Geni dos Santos 
Alves.

O pretendente: JEFFERSON GOMES DE MELO, profi ssão: enc. de deliver, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Acopiara - CE, data-nascimento: 11/04/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Lopes de Melo e de Francisca Gomes 
Sobrinha de Melo. A pretendente: DEBORA BATISTA DA SILVA, profi ssão: op. de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/12/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Márcio Oneide da Silva e de Maria 
Simone Batista Silva.

O pretendente: WAGNER LUIZ DA SILVA SANTOS, profi ssão: consultor viagens, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/07/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Wainer Alves dos Santos e de 
Aurilene da Silva. A pretendente: SUÉLLEN ALINE VITOR DURÃES, profi ssão: aux.
enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
12/01/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Claudio de Alencar 
Durães e de Gisleine Vitor.

O pretendente: LEANDRO HENRIQUE SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/11/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos Silva e de Linda Mirian das Chagas 
Silva. A pretendente: MARIA APARECIDA DE HOLANDA PEREIRA, profi ssão: 
aux.saude bucal, estado civil: solteira, naturalidade: Ouricuri - PE, data-nascimento: 
13/10/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio de Holanda 
Pereira e de Francinete Almino de Holanda Pereira.

O pretendente: DANIEL DA SILVA CIÇO, profi ssão: aj.geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/09/1995, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Joab Cesario Ciço e de Erinalda Antonia da Silva. A pretendente: 
KASSIANI SOARES DOS SANTOS RIBEIRO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Cubatão - SP, data-nascimento: 11/03/1997, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Lazaro Ferreira Ribeiro e de Eliana Soares dos Santos Ribeiro.

O pretendente: ADRIANO CESIDIO LOPES, profi ssão: prensista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/09/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Hermes Cesidio Lopes e de Lucia Maria Lopes. 
A pretendente: REGIANE DOS REIS AMORIM, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/12/1989, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Gomes Amorim e de Silvia dos Reis 
Nascimento.

O pretendente: MARCELO PINTO FRANCISCO, profi ssão: tecnico eletronico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/01/1974, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Jose Francisco e de Geralda Pinto 
Francisco. A pretendente: CRISTIANE DA SILVA REIS, profi ssão: ofi cial administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: Conceição do Mato Dentro - MG, data-nascimento: 
01/12/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Antonio Pedro da 
Silva e de Neuza da Silva Reis.

O pretendente: HELIALDO FIDALGO DOS SANTOS FILHO, profi ssão: autonomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/11/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Helialdo Fidalgo dos Santos e de 
Sueli Aparecida dos Santos. A pretendente: DRIELLY REGINA FRANCISCA DE 
SOUZA, profi ssão: op. de telemarketing, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 23/09/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Edivanilton Lemos de Souza e de Regina Francisca dos Santos.

O pretendente: EDSON DOS SANTOS, profi ssão: zelador, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/04/1977, residente e domiciliado 
em SP, fi lho de Jose Conrado dos Santos e de Aparecida Lourdes dos Santos. A 
pretendente: FRANCISCA TATIANE BEZERRA AMARAL, profi ssão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Domingos do Maranhão - MA, data-nascimento: 
08/06/1980, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Francisco Alves do 
Amaral e de Maria Olga Bezerra Amaral.

O pretendente: ANDERSON ARRUDA, profi ssão: gerente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/09/1981, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Hamilton Arruda e de Maria Neides Pereira Arruda. A 
pretendente: ALINE MISSAO SHIMADA, profi ssão: psicologa, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/01/1983, residente e domiciliada em 
Itapecerica da Serra, SP, fi lha de Pedro Juiti Shimada e de Laura Isidorio Shimada.

O pretendente: MARIO DE ANDRADE ROJO, profi ssão: carteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/01/1983, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Mario Rodrigues Rojo e de Josefa Reis de Andrade. A 
pretendente: ALINE OLIVEIRA DOS REIS LIMA, profi ssão: atendente telemarketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/03/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Geovane Cordeiro de Lima e de 
Gercina Oliveira dos Reis.

O pretendente: WILSON SANTOS AUGUSTO, profi ssão: autonomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/11/1964, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Augusto e de Valdelice Santos 
Augusto. A pretendente: VALERIA BRITES, profi ssão: diarista, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/01/1966, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Margela Brites e de Durvalina Vicente Brites.

O pretendente: CRISTIAN PEREIRA DA SILVA SOUZA, profi ssão: montador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/12/1977, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Pereira de Souza e de Cecilia Pereira da 
Silva. A pretendente: PRISCILLA INÊS PEREIRA, profi ssão: educadora social, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/01/1982, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Joaquim Pereira e de Maria Inês 
Rodrigues Pereira.

O pretendente: JHONNY CHRISTIAN NAVARRO, profi ssão: gerente comercial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/05/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gerbetlane Cristiane Navarro.
 A pretendente: LARISSA LOBO CALHEIROS, profi ssão: técnica de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/04/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Vagner da Silva Calheiros e de 
Sandra Aparecida Lobo Calheiros.

O pretendente: DIEGO VICENTE, profi ssão: aux. de produção, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/04/1994, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Edna Aparecida Vicente. A pretendente: JOYCE MOREIRA 
SANTOS, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 06/05/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo 
Araujo Santos e de Suzeneide Moreira dos Santos.

O pretendente: CLEBER DA SILVA FERREIRA, profi ssão: repositor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/08/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Roberto Ferreira e de Iraneide Maria da 
Silva Ferreira. A pretendente: VANESSA MARIA DA SILVA, profi ssão: op.cartão, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/12/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Cicero Manoel da Silva e de Maria 
Bezerra da Silva.

O pretendente: LEANDRO SIQUEIRA DE ALMEIDA, profi ssão: op.de suporte tecnico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 22/04/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Newton Valença de Almeida e 
de Ivalmira de Siqueira Amorim Almeida. A pretendente: CAROLINE FERREIRA 
MALTA, profi ssão: modelista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 08/02/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose 
Soares Malta e de Carmelita Ferreira Malta.

O pretendente: DANILO FERREIRA DIAS SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Raimundo Nonato - PI, data-nascimento: 07/02/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco das Chagar da Mata Silva 
e de Isleide Ferreira Dias Silva. A pretendente: GEANE DOS SANTOS SIQUEIRA, 
profi ssão: publicitaria, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 06/12/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos 
de Siqueira e de Maria Aparecida Pereira dos Santos.

O pretendente: LUCAS DE FREITAS TORRIGO, profi ssão: aux. técnico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/01/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Vanderlei de Siqueira Torrigo e de Alessandra 
Cavalcante de Freitas. A pretendente: JENIFFER LARISSA OLIVEIRA SILVA, 
profi ssão: aux. de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 07/12/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Orleide 
Oliveira Silva.

O pretendente: PAULO COSMO MARTINS DA SILVA, profi ssão: aux.tecnico 
telecomicações, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
03/06/1984, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Cosmo da Silva 
e de Maria Luiza Oliveira Martinsa da Silva. A pretendente: MARCIA LEOCADIO DE 
OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 28/02/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Manoel 
Juvino de Oliveira Neto e de Helena Leocadio da Silva Oliveira.

O pretendente: PAULO MENÊSES DA SILVA, profi ssão: técnico eletrotécnico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/04/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Menêses da Silva e de Maria dos 
Anjos Conceição da Silva. A pretendente: SELMA MARTINS MAURICIO, profi ssão: 
coordenadora de telecomunicaçõ, estado civil: divorciada, naturalidade: São Caetano 
do Sul - SP, data-nascimento: 24/05/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Messias Jorge Mauricio e de Maria das Graças Martins Mauricio.

O pretendente: ANDREI DE SOUSA BRITTO, profi ssão: analista de pós vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/07/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Claudio Marcos Britto e de Marileide 
Rodrigues de Sousa Britto. A pretendente: MIKAELA SANTOS FERREIRA, profi ssão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Arujá - SP, data-nascimento: 19/08/1994, 
residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, fi lha de Wellington Gonçalves Ferreira 
e de Sandra Regina Santos Ferreira.

O pretendente: DIEGO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, profi ssão: autonomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/05/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose de Oliveira e de Edna Figueiredo de 
Oliveira. A pretendente: DAYANE MELLO SANTOS, profi ssão: farmaceutica, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/11/1990, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos Santos e de Sileide Aparecida de 
Mello Santos.

O pretendente: SERGIO FERNANDO MODOLO DOS SANTOS, profi ssão: cirurgião 
dentista, estado civil: divorciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-
nascimento: 21/08/1981, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sergio Sant 
Ana dos Santos e de Luiza Bete Modolo. A pretendente: NAYARA LIZANDRA LIMA 
E SÁ, profi ssão: cirurgiã dentista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 15/02/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Maria 
Darci Lima e Sá.

O pretendente: SAMUEL FERNANDES DE ALMEIDA, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Mauá - SP, data-nascimento: 12/12/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Valdomiro Fernandes de Almeida e de Elisabete 
Colombo de Almeida. A pretendente: LEID DAYANE SILVA BARBOSA, profi ssão: 
técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Santa Rita de Minas - MG, 
data-nascimento: 04/01/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Júlio 
Barbosa dos Santos e de Maria da Glória Silva dos Santos.

O pretendente: EITI VAGNER WATARI, profi ssão: repositor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/10/1974, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Shimão Watari e de Helena Eiko Watari. A pretendente: MARIA 
JOSE DE FREITAS, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 06/10/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Gedeão Pereira de Freitas e de Maria Clara de Freitas.

O pretendente: CRISTIANO MARCONDES DE CASTRO, profi ssão: técnico em 
automação, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
17/05/1986, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Vicentina Marcondes 
de Castro. A pretendente: SANDRA DE JESUS XAVIER, profi ssão: assistente de 
tesouraria senio, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
28/01/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pereira Xavier e 
de Laudicélia de Jesus Xavier.

O pretendente: LEANDRO DA SILVA SANTOS, profi ssão: gerente de área, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/09/1997, residente e 
domiciliado em Suzano, SP, fi lho de José Martins dos Santos e de Maria Fatima da Silva 
Santos. A pretendente: KAROLAYNE JESUS DE SOUZA, profi ssão: gerente de área, 
estado civil: solteira, naturalidade: Poções - BA, data-nascimento: 22/03/1997, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Pedro Valdemar Lidio de Souza e de Narciza 
de Jesus Santos.

O pretendente: DIEGO BARBOSA DA SILVA, profissão: policial militar, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/07/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edson Barbosa da Silva 
e de Maria Amalia Conceição Cruz da Silva. A pretendente: REGIANE DA 
CONCEIÇÃO SANTOS, profissão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 06/03/1984, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Reginaldo Pereira dos Santos e de Rosangela Aparecida da 
Conceição Santos.

O pretendente: ANTONIO MARCOS DANTAS FERREIRA, profi ssão: comerciario, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ribeira Do Pombal - BA, data-nascimento: 
10/06/1981, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Dantas Ferreira e 
de Carlita Dantas Ferreira. A pretendente: TELMA RAMOS FRANCISCO, profi ssão: 
assist.administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Penedo - AL, data-nascimento: 
22/04/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Francisco e 
de Maria Jose Ferreira Ramos Francisco.

O pretendente: MATHEUS DE OLIVEIRA BEZERRA, profi ssão: almoxarife, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/06/1999, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Eduardo Bezerra e de Elaine Abra 
de Oliveira Bezerra. A pretendente: TALITA SANTOS DA SILVA, profi ssão: aux. 
de acabamento, estado civil: solteira, naturalidade: Morro do Chapéu - BA, data-
nascimento: 09/10/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ademar 
Ferreira da Silva e de Edinalva Santos da Silva.

O pretendente: MÁRCIO ROSA DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/05/1976, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Epifania Rosa da Silva. A pretendente: VANESSA MATTOS 
DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 26/03/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Dermeval Mattos Santos e de Vera Lucia de Souza.

O pretendente: JONATHAN LIMA SILVA, profi ssão: aux.de pcp, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/11/1998, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Evandro da Silva e de Alexsandra Lima Silva. A pretendente: 
PÂMELA VITÓRIA CAJADO DE OLIVEIRA, profi ssão: op.telemarketing, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/12/1999, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lha de Benedito Pastorinho de Oliveira e de Nadia 
Cajado de Jesus.

O pretendente: ROBERTO DE GÓIS MACEDO, profi ssão: serviços gerais, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Serraria - PB, data-nascimento: 03/12/1963, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Menino de Macedo e de Francisca 
Justina de Góis. A pretendente: IVANA MARIA DE BARROS, profi ssão: serviços 
gerais, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/10/1965, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Natal Noel de Barros e de Lazara 
Maria do Carmo.

O pretendente: GEOVANE RAMIRO GOMES DA SILVA, profi ssão: op. logistico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/04/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gualter Gomes da Silva e de Maria 
José da Silva. A pretendente: GRAZIELA SHIRLEY BARBOSA TEIXEIRA, profi ssão: 
cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
28/06/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Moacir Jose Teixeira e 
de Josefa Barbosa Teixeira.

O pretendente: JACKSON FERNANDO CUNHA DA SILVA, profi ssão: op. de 
empilhadeira, estado civil: solteiro, naturalidade: Codó - MA, data-nascimento: 
31/05/1993, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Batista da Silva e 
de Lucinalva Cunha da Silva. A pretendente: DENISE DE PADUA SANTOS, profi ssão: 
aux. administrativo junior, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-
nascimento: 03/05/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Carlos 
Ribeiro dos Santos e de Lêda Ludovico de Padua Santos.

O pretendente: LUCAS TAVARES DA SILVA, profi ssão: desenvolverdor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Maua - SP, data-nascimento: 07/01/1995, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Ciro Tavares da Silva e de Gliceria Cristina Clementino da 
Silva. A pretendente: JOYCE DA SILVA TOMIATI, profi ssão: designer, estado civil: 
solteira, naturalidade: Santo Andre - SP, data-nascimento: 28/11/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Daniel Moreira Tomiati e de Ercilia Cristina da 
Silva Tomiati.

O pretendente: ANDRE MARQUES FILHO, profi ssão: autonomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/12/1991, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Andre Marques e de Maria Zeilde Santos Marques.A 
pretendente: JAQUELINE GONZAGA JOIA VIEIRA, profi ssão: técnica em nutrição, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/07/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marcos Joia Teixeira Vieira e de 
Gislaine Gonzaga.

O pretendente: MATEUS AVILA GOMES, profi ssão: tec.informatica, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 16/04/1978, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Alves Gomes e de Rosa Maria 
Avila Gomes. A pretendente: LUCIANA CARVALHO DE FRANÇA, profi ssão: 
atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
23/10/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Placedino de França e 
de Giselia Ribeiro Carvalho.

O pretendente: LUIZ SEVERINO DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/04/1961, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Severino da Silva e de Auta de Miranda 
Silva. A pretendente: VERA LUCIA CASTREQUINI, profi ssão: Funcionaria Publica 
Municipal, estado civil: divorciada, naturalidade: Mira Estrela - SP, data-nascimento: 
12/07/1967, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Adolfo Castrequini e de 
Maria Lenir Pereira Castrequini.

O pretendente: LEONARDO GONÇALVES PEREIRA, profi ssão: administrador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/04/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Mauro Nunes Pereira e de Scheila 
Christina Gonçalves de Moraes Pereira. A pretendente: MARIANA DA SILVA SOUSA, 
profi ssão: designer, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
18/05/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lho de Roberto Jose de Sousa 
e de Vera Lucia da Silva Sousa.

O pretendente: MIGUEL RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: aposentado, estado 
civil: viúvo, naturalidade: Conceição da Vargem - MG, data-nascimento: 29/09/1946, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Rodrigues Vieira e de 
Domingas Cardoso da Silva. A pretendente: MARIA EURINDA NUNES DA ROCHA, 
profi ssão: cuidadora de idosos, estado civil: solteira, naturalidade: São Francisco - 
MG, data-nascimento: 15/02/1968, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Marciana Nunes da Rocha.

O pretendente: SIDINEI SILVA DE SOUSA, profi ssão: tec.eletronica, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/10/1971, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio de Sousa e de Joana da Silva de Sousa.
 A pretendente: ELISANGELA FERRREIRA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/04/1976, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edson Moreira dos Santos e de Marina Ferreira 
dos Santos.

O pretendente: MARLLON VICTOR GOMES TEIXEIRA, profi ssão: técnico 
mecâtronico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
27/12/1994, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Bernardo Teixeira Neto 
e de Iris Aparecida Gomes Teixeira. A pretendente: LETICIA MOLINA DE SOUZA, 
profi ssão: psicologa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
29/05/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Joel Ferreira de Souza 
e de Ivani Molina de Souza.

O pretendente: JEFFERSON DOS ANJOS CALDEIRA, profi ssão: eletrotecnico, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/05/1982, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jesuino Caldeira Neto e de Marizilda 
dos Anjos Caldeira. A pretendente: FABIANI FIUZA NOGUEIRA DOS SANTOS, 
profi ssão: tec.enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 03/12/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose 
Nogueira dos Santos e de Maria Eunice Fiuza Sinn.

O pretendente: ADRIANO FELIX DE AMORIM, profi ssão: auxiliar de manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Palmares - PE, data-nascimento: 03/05/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Felix de Amorim e de Maria 
Madalena da Silva. A pretendente: BEATRIZ DE JESUS FONSECA, profi ssão: 
operadora de injetora, estado civil: divorciada, naturalidade: Santo Antonio de Jesus - 
BA, data-nascimento: 14/10/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Vitoriano Fonsêca e de Maria Felismina de Jesus Fonsêca.

O pretendente: WILLIAM BARBOSA PIRES, profi ssão: analista de suporte, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/11/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pires dos Santos e de Iraci Barbosa Pires. 
A pretendente: VIVIANE LIMA DIONIZIO, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 10/12/1985, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Cicero Luiz Dionizio e de Maria Ferreira Lima Dionizio.

O pretendente: PEDRO FILIPINGA, profi ssão: Serralheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Luanda-Angola, data-nascimento: 03/04/1982, residente e domiciliado 
em SP, fi lho de Gona Pedro e de Kasua Tereza. A pretendente: MARIANA ALMEIDA 
MARTINS, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 24/04/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Herminio Martins e de Maria Aparecida de Almeida Martins.

O pretendente: LEONARDO ALMEIDA DA SILVA, profi ssão: bancario, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/02/1990, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Almeida da Silva e de Zenaide Maria Batista da Silva. 
A pretendente: LAIS GONÇALVES SILVA, profi ssão: escrituraria administrativa, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/06/1994, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Roberto da Silva e de Neusa Maria Gonçalves.

O pretendente: ALEXANDER FABIAN AGUILAR, profi ssão: encarregado de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Paraguai, data-nascimento: 13/05/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jorgelina Ramona Aguilar Soto. A pretendente: 
ANA PAULA FEITOSA FONTES, profi ssão: auxiliar de classe, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/04/1981, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de José Maria Fontes e de Maria Salete Feitosa Fontes.

O pretendente: CHARLES ROSA, profi ssão: analista adm.junior, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/05/1982, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Rosa Filho e de Emilia Aparecida dos Santos Rosa. A 
pretendente: DAIANE JORGE DA SILVA, profi ssão: secretaria, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/11/1989, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Claudia Jorge da Silva.

O pretendente: JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS, profi ssão: militar, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/02/1965, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Claudio Ribeiro dos Santos e de Ana Barbosa de 
Sousa. A pretendente: ROSIMEIRE AMARO, profi ssão: técnica de enfermagem, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/08/1964, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Amaro e de Marta Giroto Amaro.

O pretendente: PAULO RICARDO MENDES ALVES, profi ssão: soldador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Avelino Lopes - PI, data-nascimento: 13/03/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisca Mendes Alves. A pretendente: 
ENEIDE FRANCISCA DIAS, profi ssão: secretária, estado civil: solteira, naturalidade: 
Avelino Lopes - PI, data-nascimento: 03/09/1981, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Damião Mendes Dias e de Helena Francisca Dias.

O pretendente: ENIO HIDEAKI SUZUKI, profi ssão: atendente, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/03/1981, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Roberto Osamu Suzuki e de Helena Kaoru Suzuki.A pretendente: 
LEIDIANE LEAL SANTOS, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: 
Bocaiuva - MG, data-nascimento: 28/08/1986, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Zilmar Antonio dos Santos e de Ana Leal Santos.

O pretendente: JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO, profi ssão: arrumador de cargas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Messias - AL, data-nascimento: 19/10/1963, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Faustino da Silva e de Maria Jose dos Santos 
Silva. A pretendente: MARIA IZABEL FREITAS DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Canavieiras - BA, data-nascimento: 02/07/1971, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Tiago Araujo dos Santos e de Agda Freitas dos Santos.

O pretendente: SAULO CANNAROSSI DE SOUSA, profi ssão: agente de bagagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/04/1981, 
residente e domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Arlindo Pereira de Sousa e de 
Iracema Cannarossi de Sousa. A pretendente: INGRID MARQUES SANTANA DA 
SILVA, profi ssão: securitária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 05/08/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Carlos 
Alberto Santana da Silva e de Ivone Marques dos Reis.

O pretendente: FRANCISCO ROBISON SOUSA DA SILVA, profi ssão: autonomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Senador Pompeu - CE, data-nascimento: 04/06/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Paulo da Silva e de Maria Lúcia de Sousa. 
A pretendente: ANGELA AMARAL MOREIRA, profi ssão: autonoma, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/11/1986, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Adalberto Moreira e de Natalia Cordeiro Amaral.

O pretendente: DANIEL DA SILVA, profi ssão: manobrista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/06/1980, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Marluce Soares da Silva. A pretendente: ROSANA FERREIRA 
DA SILVA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 09/05/1970, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Adevilson Ferreira da Silva e de Maria Ivanete Duarte Silva.

O pretendente: HENRIQUE LUIZ BEZERRA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Goias - GO, data-nascimento: 20/04/1988, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Vilmar Bezerra e de Maria das Graças Bezerra. A pretendente: 
MICHELLE ALVES DE OLIVEIRA, profi ssão: manicure, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/03/1987, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Pedro Alves de Oliveira e de Maria de Lourdes Oliveira.

O pretendente: DANILO CUNHA SIMPLICIO, profi ssão: representante comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/12/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Amauri Simplicio e de Luciane Alves Cunha Simplicio. 
A pretendente: DANIELLE GOMES DE MORAES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 21/12/1992, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio de Moraes Silva e de Senhorinha Gomes Silva.

O pretendente: ERICK GUIMARÃES BEZERRA, profi ssão: ajudante de cozinha, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/04/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Miliano Bezerra e de Edna Guimarães 
Bezerra. A pretendente: VALDIRENE TAVARES RODRIGUES, profi ssão: costureira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/11/1981, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valdenor Rodrigues Santos e de Avani Tavares.

O pretendente: IVAN BERNARDO DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Paraisópolis - MG, data-nascimento: 17/11/1983, residente 
e domiciliado em Arujá, SP, fi lho de Luiz Bernardo da Silva e de Célia de Fátima da 
Rosa Silva. A pretendente: NATALIA GABRIELA GONÇALVES CORREA, profi ssão: 
autonoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
25/12/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Hercules Nunes Correa 
e de Marcileide Gonçalves Nunes Correa.

O pretendente: ROGÉRIO TEIXEIRA, profi ssão: investigador de policia, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/08/1978, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Teixeira e de Nair da Mota Teixeira. 
A pretendente: ELIZANGELA URIAS PINTO, profi ssão: podologa, estado civil: solteira, 
naturalidade: Santo Andre - SP, data-nascimento: 17/01/1982, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Dorival Urias Pinto e de Maria Neide de Paula Pinto.

O pretendente: JOSÉ ADEMILSON DE OLVIEIRA, profi ssão: serralheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santa Cruz Do Capibaribe - PE, data-nascimento: 02/10/1965, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Dionizio Rozendo de Oliveira e 
de Maria Elizía de Oliveira. A pretendente: VANDA TEIXEIRA DA SILVA, profi ssão: 
copeira, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/10/1962, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Durval Teixeira e de Maria Celestina.

O pretendente: ROBERTO PEREIRA XAVIER, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Paulista - PE, data-nascimento: 16/01/1974, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho  de Alaide Berto Xavier. A pretendente: RENATA 
CRISTINA DOS SANTOS, profi ssão: autonomo, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 31/07/1989, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Manoel dos Santos e de Neomia Maria dos Santos.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA, profi ssão: prevenção de perdas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/05/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Gabriel da Silva e de Maria da Silva Senhôr. 
A pretendente: TALITA MARIA DA SILVA, profi ssão: manicure, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/08/1987, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Ricardo Jose da Silva e de Maria Jose Silva Luz.

O pretendente: PAULO HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS, profi ssão: 
bombeiro civil, estado civil: solteiro, naturalidade: Guaratingueta - SP, data-nascimento: 
16/03/1994, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Wilson Fernandes dos 
Santos e de Anastecia Elias dos Santos. A pretendente: CARLA EDUARDA PIRES, 
profi ssão: aux.administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 03/08/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Eduardo 
Corte Pires e de Celia Alves Vanderlei. 

O pretendente: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS, profi ssão: op. de empilhadeira, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Tejucupapo - Goiana - PE, data-nascimento: 03/08/1964, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Eduardo Magno dos Santos e de 
Abigail Ferreira dos santos. A pretendente: MARIA BETÂNIA FIGUEIRÊDO LEITE, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Patos - PB, data-nascimento: 
15/09/1974, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Bezerra Leite e 
de Maria de Fatima Figueiredo Leite.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DOS PRAZERES SANTOS JÚNIOR, profi ssão: 
bancário, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 
18/01/1993, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto dos 
Prazeres Santos e de Jacira Chaves Almeida Souza. A pretendente: PRISCILA DE 
ALMEIDA LIMA SANTOS, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 04/02/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Natanael Lima Santos e de Zoraides Gonçalves de Almeida Lima Santos.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

WALDOMIRO FERNANDES PEREIRA FILHO, estado civil divorciado, profi ssão 
manobrista, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de maio 
de mil novecentos e sessenta e quatro (17/05/1964), residente e domiciliado Rua Brook 
Taylor, 701, casa 01, Jardim Nordeste, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Waldomiro 
Fernandes Pereira e de Doroty Cipriano Pereira. JOANA DOS SANTOS MIRANDA, 
ESTADO civil divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Subdistrito Vila Matilde, 
nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e sessenta 
e três (26/10/1963), residente e domiciliada Rua Nicolina, 262, casa 02, Vila Brasil, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Guilherme Miranda e de Marina dos Santos Miranda. 

MACIEL FRANK DE SOUZA LOPES, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, nas-
cido em Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/145.FLS.296-JABAQUARA/SP), 
São Paulo, SP no dia nove de março de mil novecentos e oitenta e sete (09/03/1987), 
residente e domiciliado Rua Guaiá-Guaçu, 134, Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Arnaldo dos Reis Lopes e de Suely Anastácio de Souza Lopes. LUCIANA 
MIRANDA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Vila 
Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/033.FLS.217-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia 
treze de julho de mil novecentos e oitenta e quatro (13/07/1984), residente e domiciliada 
Rua Guaiá-Guaçu, 134, Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Waldomiro 
Fernandes Pereira Filho e de Joana dos Santos Miranda Pereira. 

BRUNO JOSE DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em Subdistrito Cerqueira Cesar, nesta Capital (CN:LV.A/258.FLS.130V-CERQUEI-
RA CESAR/SP), São Paulo, SP no dia seis de maio de mil novecentos e oitenta e seis 
(06/05/1986), residente e domiciliado Rua José Alves dos Santos, 128, Vila Campanela, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Carlos David do Nascimento e de Geralda José 
do Nascimento. SORAIA SABINO DA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, 
nascida em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/101.FLS.038-VILA FORMOSA/
SP), São Paulo, SP no dia dezessete de maio de mil novecentos e noventa (17/05/1990), 
residente e domiciliada Rua Jardel Filho, 69, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Adail Almeida da Cruz e de Dorismar Sabino de Oliveira Almeida. 

WEVERSON LACERDA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de câmbio 
junior, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/095.FLS.92 BELENZINHO/SP), São Paulo, 
SP no dia onze de março de mil novecentos e oitenta e nove (11/03/1989), residente e 
domiciliado Rua São João do Cariri, 505, bloco 03, apartamento 25, Jardim Norma, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ataliba Roza da Silva e de Hironides de Souza Lacerda. 
JOYCE FRANCA MARTINS, estado civil solteira, profi ssão analista de processos pleno, 
nascida em Osasco, neste Estado (CN:LV.A/137.FLS.095 ITAIM PAULISTA/SP), Osasco, 
SP no dia quatorze de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (14/12/1986), residente 
e domiciliada Rua São João do Cariri, 505, bloco 03, apartamento 25, Jardim Norma, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Alves Martins e de Rozeny de Souza Franca. 

EDUARDO CORREIA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de limpeza, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de setembro de mil novecentos e 
setenta e cinco (07/09/1975), residente e domiciliado Rua Margarida Cristina Baumann, 
604, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Milton Correia Lima 
e de Marly Paes. LILIAN APARECIDA PEREIRA LUCIANO, estado civil solteira, pro-
fi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia oito de 
agosto de mil novecentos e setenta e nove (08/08/1979), residente e domiciliada Avenida 
Albino Francisco Figueiredo, 102, Vila Santa Margarida, Ferraz de Vasconcelos, neste 
Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Matias Jesus Luciano e de Marta Pereira 
Luciano.”Cópia Enviada Pelo Ofi cial De Rcpn De Ferraz De Vasconcelos, Neste Estado” 

JEFFERSON VIANA ÂNGELO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
produção, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/132.FLS.077V-GUAIANASES/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e noventa e cinco 
(24/03/1995), residente e domiciliado Rua José Alves dos Santos, 440, casa 03, Vila 
Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Ângelo dos Santos e de Ivania 
Tavares Viana. YASMIN DE LIMA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão manicure, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/321.FLS.100-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quinze de setembro de mil novecentos e noventa e oito (15/09/1998), residente e domi-
ciliada Rua José Alves dos Santos, 440, casa 03, Vila Campanela, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Weliton Bezerra da Silva e de Maria Marconi de Lima Bezerra da Silva. 

CARLOS HENRIQUE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/215.FLS.064V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de 
dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (01/12/1994), residente e domiciliado 
Rua Fontoura Xavier, 1462, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto da Silva 
e de Simone Dias de Morais da Silva. BRUNA AZEVEDO SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão cabeleireira, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/383.
FLS.081-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de setembro 
de mil novecentos e noventa e quatro (22/09/1994), residente e domiciliada Rua Miguel 
João de Castro, 44, apartamento 22-C, Cidade Tiradentes, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lha de Enilton Jose de Vasconcelos Silva e de Maria Aparecida da Azevedo Silva. 

ANDRE DOS SANTOS VASCONSELOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
almoxarifado, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/323.FLS.285-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e 
noventa e dois (25/04/1992), residente e domiciliado Rua Guarapá, 38, A, Parque Guarani, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vanoterio Eduardo de Vasconselos e de Maria Adalvani 
dos Santos. DEBORA MENDES ARAUJO PIRES, estado civil solteira, profi ssão técnico 
de enfermagem, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/113.FLS.235V-
-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de março de mil novecentos e noventa 
e três (26/03/1993), residente e domiciliada Rua Laranja de Natal, 398, A, Parque Guarani, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Auricedes Dias Pires e de Dagmar Mendes Araujo. 

WILLIAN BRITO COSTA RIBEIRO, estado civil divorciado, profi ssão garçon, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de março de 
mil novecentos e noventa e três (17/03/1993), residente e domiciliado Rua Caxiú, 188, 
B, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, meste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Rogerio Odilon Ribeiro e de Edilene Costa Azevedo. DANIELLE SEDLYN DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Ermelino Matarazzo, nesta Capital 
(CN:LV-A 168,FLS.203-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete 
de agosto de mil novecentos e noventa e sete (27/08/1997), residente e domiciliada Rua 
Caxiú, 188, B, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Ovidio Francisco dos Santos Neto e de Lilian Marcia dos Santos. 

FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão produtor 
de loja, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de novembro de mil 
novecentos e oitenta e dois (10/11/1982), residente e domiciliado Rua Jerônimo de Abreu 
do Vale, 227, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Francisco Geraldo da Silva e de Maria Jose do Nascimento. TALITA ALVES DE OLI-
VEIRA, estado civil solteira, profi ssão cuidadora de idosos, nascida em Barra do Mendes, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/012.FLS.171-BARRA DO MENDES/BA), Barra do Mendes, 
BA no dia quinze de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (15/08/1986), residente 
e domiciliada Rua Jerônimo de Abreu do Vale, 227, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Orandi Gomes Oliveira e de Adenice Alves Oliveira. 

JAMILSON SOUSA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de farmácia, nascido 
em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/093.FLS.082-SAÚDE/SP), São Paulo, SP 
no dia primeiro de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (01/12/1988), residente e 
domiciliado Rua André Basili, 31, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose 
Soares da Silva e de Marluce Sousa da Silva. LEILA DE SOUZA ALMEIDA, estado 
civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/132.FLS.006V 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de setembro de mil novecentos e noventa 
(10/09/1990), residente e domiciliada Rua André Basili, 31, Vila Chuca, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Filho de Almeida e de Rosileide Vieira de Souza Almeida. 

CLAYTON DE LEON ALMEIDA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
em laboratório, nascido em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV-A-132,FLS.258V-
-IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia seis de agosto de mil novecentos e oitenta e nove 
(06/08/1989), residente e domiciliado Rua Floco de Neve, 140, casa 02, Parque Guarani, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Judivan Ramos dos Santos e de Lindaci Alves de 
Almeida dos Santos. STEPHANY ALVES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
aprendiz em auxiliar administrativo, nascida em Ermelino Matarazzo, nesta Capital 
(CN:LV-A-162,FLS.215-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia dezessete 
de maio de mil novecentos e noventa e sete (17/05/1997), residente e domiciliada Rua 
Floco de Neve, 140, casa 02, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Alberto Augusto de Souza e de Marailza Alves de Almeida Silva. 

ROSALINO ANTONIO GABRIEL, estado civil divorciado, profi ssão construtor de obras, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de julho de mil novecentos 
e quarenta (22/07/1940), residente e domiciliado Rua Guilherme da Cruz, 01, casa A, Jardim 
Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedicto Gabriel e de Julia Gabriel. DELMIRA 
ALCINO DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Itiúba, Estado 
da Bahia, Itiúba, BA no dia vinte e seis de novembro de mil novecentos e quarenta e três 
(26/11/1943), residente e domiciliada Rua Guilherme da Cruz, 01, casa A, Jardim Helian, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Xavier de Souza e de Tereza Rosa de Oliveira. 

IVAN LUIS DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão condutor de ambulância, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia onze de março de 
mil novecentos e setenta e dois (11/03/1972), residente e domiciliado Rua Alaor, 129, 
casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Dias de Oliveira 
e de Dalvani Dias Alcantara Oliveira. GECIENE SOUZA SANTOS, estado civil divor-
ciada, profi ssão assistente de atendimento, nascida em Nova Canaã, Estado da Bahia, 
Nova Canaã, BA no dia trinta e um de dezembro de mil novecentos e sessenta e oito 
(31/12/1968), residente e domiciliada Rua Severa, 67, Vila Maria Baixa, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lha de Evaldo dos Santos e de Sinizia Souza Santos. 

LINDOMAR DA SILVA JÚNIOR, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em 
Subdistrito Mooca, nesta Capital, São Paulo, SP no dia sete de março de mil novecentos 
e sessenta e nove (07/03/1969), residente e domiciliado Rua Freguesia de Poiares, 166, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lindomar da Silva e de Maria 
Aparecida Ciasca da Silva. EDILAINE MESSIAS, estado civil divorciada, profi ssão 
escriturária tributária, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia quatorze de maio 
de mil novecentos e setenta e quatro (14/05/1974), residente e domiciliada Rua Victório 
Santim, 967, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amaro Luiz 
de Messias e de Ermelinda Figueiredo de Messias. 

RENATO APARECIDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em Subdistrito Cachoeirinha, nesta Capital (CN:LV.A/018.FLS.053V-VILA NOVA CACHOEI-
RINHA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e setenta e oito 
(29/04/1978), residente e domiciliado Rua Daniel Mongolo, 294, bloco A, apartamento 13, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valter Aparecido 
Silveira dos Santos e de Juraci Conceição dos Santos. LENGO JULIANA KIBUCA, estado 
civil solteira, profi ssão psicologa, nascida em Uige - Angola, Uige - Angola no dia vinte e 
um de outubro de mil novecentos e oitenta e seis (21/10/1986), residente e domiciliada 
Rua Daniel Mongolo, 294, bloco A, apartamento 13, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Kinavuidi Jose e de Ngemba Kinta Maria Kibuca. 

BRUNO CONRADO KOLECHA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/109.FLS.098-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e cinco de outubro de mil novecentos e noventa e um (25/10/1991), residente e 
domiciliado Rua Emburi, 282, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Roberto Kolecha e de Rita Conrado Kolecha. JULIE ANE NEVES, estado civil solteira, 
profi ssão assistente de importação e exportação, nascida em Subdistrito Cerqueira César, 
nesta Capital (CN:LV.A/299.FLS.279V-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia 
oito de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (08/09/1988), residente e domiciliada 
Rua Emburi, 282, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Julio Rabelo 
Neves e de Rita de Cassia dos Santos. 

RONALDO FERNANDES TERAPIN, estado civil solteiro, profi ssão fi sioterapeuta, nas-
cido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/084.FLS.190-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco 
(28/08/1985), residente e domiciliado Rua Pirizal, 18, casa 01, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anadio Francisco de Sousa e de Susana Terapin de 
Sousa. CAROLINY FERNANDES TERAPIN, estado civil solteira, profi ssão biomédica, 
nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/109.FLS.050-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia onze de maio de mil novecentos e noventa e dois (11/05/1992), 
residente e domiciliada Rua Pirizal, 18, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Giovana Fernandes Barcellos. 

RUI CORÁ NETO, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido em Subdistrito 
Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/031.FLS.259-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP 
no dia nove de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (09/01/1984), residente 
e domiciliado Rua Sebastião Miguel da Silva, 164, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Rui Corá Junior e de Yara Baptista De Oliveira Groppo Corá. 
JAQUELINE SOUZA DURÃES DE SENA, estado civil solteira, profi ssão advo-
gada/comerciante, nascida em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/243.
FLS.024-BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia dez de junho de mil novecentos e 
noventa e dois (10/06/1992), residente e domiciliada Rua Sebastião Miguel da Silva, 
164, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemir Martins de Sena 
e de Angelica Souza Durães de Sena. 

DOUGLAS CORTELASSI DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão empresá-
rio, nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/082.FLS.056-TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e noventa e dois 
(26/08/1992), residente e domiciliado Rua Lafaiete Pereira, 205, Parque Savoy City, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Joilson Vicente dos Santos e de Sirlene Caretta 
Cortelassi. SIMONE ARAUJO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão funcionária 
pública, nascida em Subdistrito Tucuruvi, nesta Capital (CN:LV.A/209.FLS.241-
-TUCURUVI/SP), São Paulo, SP no dia seis de abril de mil novecentos e oitenta e 
seis (06/04/1986), residente e domiciliada Rua Doutor Rodrigo Pereira Barreto, 50, 
bloco B, apartamento 11, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Flávio Araujo da Silva 
e de Silvana Marinho da Silva. 

VANDERLEY DA SILVA BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido 
em Uibaí, Estado da Bahia (CN:LV.A/005.FLS.016 UIBAÍ/BA), Uibaí, BA no dia vinte e 
oito de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (28/11/1988), residente e domiciliado 
Rua Ponta de Lucena, 385, casa 03, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de José Barbosa da Silva e de Maria Francisca da Silva Barbosa. LUCIANA REGINA 
DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão técnico de farmácia, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/109.FLS.214 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e oito (15/12/1988), residente e domiciliada Rua Ponta de 
Lucena, 385, casa 03, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ezequias 
de Oliveira e de Maria Angela dos Santos de Oliveira. 

PAUL CHUKWUEMEKA EJIKE, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Agbor - Delta State - Nigéria, Agbor - Delta State - Nigéria no dia vinte e quatro de abril 
de mil novecentos e oitenta e seis (24/04/1986), residente e domiciliado Rua Chamocos, 
91, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de John Ejike e de Mary Ejike. 
AMANDA GOMES NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Itamaraju, Estado da Bahia (CN:LV-A-106,FLS.171 ITAMARAJU/BA), Itamaraju, BA no 
dia dezessete de dezembro de mil novecentos e noventa e oito (17/12/1998), residente 
e domiciliada Rua Chamocos, 91, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Clebio Cardoso Nascimento e de Claudia Ferreira Gomes. 

CICERO AGNALDO OLIVEIRA BORGES, estado civil solteiro, profi ssão supervisor 
de segurança, nascido em Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul (CN:LV.A/003.
FLS.021V-DOURADOS/MS), Dourados, MS no dia dezessete de dezembro de mil nove-
centos e setenta e cinco (17/12/1975), residente e domiciliado Rua Vitor José de Castro, 
12, casa 02, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pereira Borges 
e de Josilete Oliveira Borges. ADRIANA DE JESUS CAMELO, estado civil divorciada, 
profi ssão compradora, nascida em Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia 
doze de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (12/12/1983), residente e domiciliada 
Rua Vitor José de Castro, 12, casa 02, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Ivonaldo Alves Camelo e de Maria Regina de Jesus Camelo. 

WESLEY AQUILES BARBOZA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, 
nascido em Subdistrito Capela do Socorro, nesta Capital (CN:LV.A/300.FLS.276-CAPELA 
DO SOCORRO/SP), São Paulo, SP no dia nove de fevereiro de mil novecentos e noven-
ta e dois (09/02/1992), residente e domiciliado Rua Rio do Oeste, 160, casa 01, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Tolentino Santos Filho e de Kátia Cilene Barboza 
Tolentino dos Santos. DÉBORA SOARES RAMALHO, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/298.FLS.043V ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia nove de dezembro de mil novecentos e noventa e sete 
(09/12/1997), residente e domiciliada Rua Cachoeira Utupanema, 317, casa 01, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wellington Antonio Holanda Ramalho 
e de Patricia Aparecida Soares. 

GILSON ANUNCIAÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em Itiúba, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/067.FLS.099-ITIÚBA/BA), Itiúba, BA no dia treze de maio de mil 
novecentos e oitenta e cinco (13/05/1985), residente e domiciliado Rua Rio Imburana, 300, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Egidio Bispo Da Anunciação e de Maria do Carmo 
Anunciação. NÚBIA APARECIDA DE MOURA DA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão 
promotora, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/205.FLS.018V ITAQUERA/
SP), Guarulhos, SP no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e noventa e um 
(28/11/1991), residente e domiciliada Rua Rio Imburana, 300, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Milton Gomes da Cruz e de Angelina Aparecida de Moura. 

CLEITON DO NASCIMENTO VAZ, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV.A/358.FLS.021-1° SUBDISTRITO 
DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São Bernardo do Campo, SP no dia primeiro 
de maio de mil novecentos e noventa (01/05/1990), residente e domiciliado Rua 
Fraternidade, 725, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Carolino Vaz Filho e de Eralda Rêgo do Nascimento. 
SILVANA MELQUIDES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão conferente, nascida 
em Triunfo, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/062.FLS.024-TRIUNFO/PE), Triunfo, 
PE no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e oitenta e oito (29/04/1988), 
residente e domiciliada Rua Fraternidade, 725, casa 01, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Melquides da Silva e de 
Maria Edite Carneiro. 

JOSE DEILSON DOS SANTOS SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de escavadeira hidraulica, nascido em Heliópolis, Estado da Bahia (CN:LV.A/009.
FLS.008-HELIÓPOLIS-CÍCERO DANTAS/BA), Heliópolis, BA no dia cinco de junho 
de mil novecentos e oitenta e três (05/06/1983), residente e domiciliado Rua Zituo 
Karasawa, 21, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Jose de Santana 
e de Josefa Alves dos Santos. FERNANDA SOUSA GAMA, estado civil solteira, 
profi ssão engenheira civil, nascida em Heliópolis, Estado da Bahia (CN:LV.A/009.
FLS.022 HELIÓPOLIS-CÍCERO DANTAS/BA), Heliópolis, BA no dia dezenove de abril 
de mil novecentos e noventa e três (19/04/1993), residente e domiciliada Rua Zituo 
Karasawa, 21, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Helio Dantas da Gama 
e de Maria Jussara Sousa Gama. 

GUSTAVO JORGE MONTEIRO ROQUE, estado civil solteiro, profi ssão dentista, nascido 
em Freguesia de Nova Lisboa, Huambo - Angola, Freguesia de Nova Lisboa, Huambo - 
Angola no dia dez de novembro de mil novecentos e setenta e um (10/11/1971), residente 
e domiciliado Rua Francesco Navarrini, 121, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José Roque Junior e de Maria Aldora dos Santos Mendonça Monteiro Roque. 
JOELMA CRISTINA GOMES MORAIS LIMA, estado civil viúva, profi ssão auxiliar de 
enfermagem, nascida em Adamantina, neste Estado, Adamantina, SP no dia dois de 
janeiro de mil novecentos e setenta e cinco (02/01/1975), residente e domiciliada Rua 
Francesco Navarrini, 121, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito 
França Morais e de Luiza Gomes Morais. 

VICENTE DE PAULA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão segurança, nascido em 
Guaíra, neste Estado (CN:LV.A/028.FLS.054-GUAÍRA/SP), Guaíra, SP no dia quatorze 
de março de mil novecentos e cinquenta e cinco (14/03/1955), residente e domiciliado 
Rua João José de Souza, 47, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
José Alves Pereira e de Benedita Esmeria Pereira. MARIA DAS CHAGAS FERREIRA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Iguatu, Estado do Ceará 
(CN:LV.A/078.FLS.119V- 1° OFÍCIO DE IGUATU/CE), Iguatu, CE no dia dez de abril 
de mil novecentos e sessenta e quatro (10/04/1964), residente e domiciliada Rua João 
José de Souza, 47, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eladio José 
Ferreira e de Francisca das Chagas Ferreira. 

LEANDRO DA SILVA MENDES, estado civil solteiro, profi ssão técnico em enfermagem, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A-91/FLS.32V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
onze de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (11/08/1986), residente e domiciliado 
Rua Victório Santim, 2798, bloco 01, apartamento 63, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Antonio Carlos Freire Mendes e de Sueli Evaristo da Silva Freire Mendes. VANES-
SA LIMA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de farmácia, nascida em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A 78/FLS.282V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP 
no dia quatorze de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (14/01/1992), residente 
e domiciliada Rua Victório Santim, 2798, bloco 01, apartamento 63, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Valdeci da Silva e de Maria Marlene Lima Silva. 

NATANAEL SANTOS CORDEIRO, estado civil solteiro, profi ssão técnico telefonia, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/216.FLS.231V-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e seis (29/12/1986), residente e domiciliado Rua Lembranças do Futuro, 28, casa 
03, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José 
Domingos Cordeiro e de Jovelina Souza Santos Cordeiro. BÁRBARA DUARTE BAR-
BOSA, estado civil solteira, profi ssão controladora de acesso, nascida em Subdistrito 
Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/048.FLS.174-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis 
de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (16/08/1987), residente e domiciliada Rua 
Lembranças do Futuro, 28, casa 03, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Neuton Barbosa e de Terezinha Duarte da Silva. 

MARCELO RODRIGUES DE ALMEIDA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de 
expedição, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezoito de setembro 
de mil novecentos e setenta e sete (18/09/1977), residente e domiciliado Rua Nicolau 
Campanella, 01, casa 01, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo 
Rodrigues de Almeida e de Maria das Neves Lima de Almeida. CATIA MARTINS 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Ferraz de 
Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/021.FLS.226V-FERRAZ DE VASCONCELOS/
SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia sete de julho de mil novecentos e oitenta e dois 
(07/07/1982), residente e domiciliada Rua Laurentino Xavier dos Santos, 625, casa 02, 
Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito Francisco da Silva e de 
Carmen das Dores Martins da Silva. 

DANIEL VIANA FELIPE, estado civil divorciado, profi ssão técnico em telecomunica-
ções, nascido em neste Distrito, São Paulo, SP no dia treze de maio de mil novecentos 
e sessenta e seis (13/05/1966), residente e domiciliado Rua Victório Santim, 2798, bloco 
02, apartamento 34, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Marcelino Felipe e de 
Maria das Graças Viana Felipe. MARIA DE CARVALHO FERNANDES, estado civil 
solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Jacobina, Estado da Bahia (CN:LV.A/019.
FLS.108-SERROLÂNDIA/BA), Jacobina, BA no dia dezoito de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (18/01/1985), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 2798, bloco 
02, apartamento 34, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ranulfo Aniceto Fernandes e 
de Maria Valmira de Carvalho. 

RODRIGO FRANCELINO, estado civil solteiro, profi ssão especialista tributário, nascido em 
Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/518.FLS.017-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), 
Guarulhos, SP no dia dezenove de agosto de mil novecentos e noventa e um (19/08/1991), 
residente e domiciliado Rua da Estação, 97, casa 05, Vila Campanela, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Adalberto Francelino de Souza e de Marluce Rodrigues dos Santos 
Souza. TAMIRIS GOMES DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão assistente contábil, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/183.FLS.027V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e nove de abril de mil novecentos e noventa e três (29/04/1993), residente e 
domiciliada Rua da Estação, 97, casa 05, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Pereira de Jesus e de Elisangela Gomes da Rocha. 

HELENO ARAUJO DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão pintor de autos, nascido 
em Quijingue, Estado da Bahia (CN:LV.A/031.FLS.058 QUIJINGUE/BA), Quijingue, BA 
no dia dois de dezembro de mil novecentos e setenta e nove (02/12/1979), residente 
e domiciliado Rua Batalha de Catalão, 137, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Dionisio Barbosa da Costa e de Balbina Araujo de Jesus. MARIA 
JOSE PINHEIRO DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão cuidadora de idosos, 
nascida em Crisópolis, Estado da Bahia, Crisópolis, BA no dia vinte e quatro de junho de 
mil novecentos e sessenta e cinco (24/06/1965), residente e domiciliada Rua Batalha de 
Catalão, 137, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Cassimiro 
de Oliveira e de Josefa Pinheiro de Oliveira. 

ADRIANO DA SILVA MANGUEIRA, estado civil divorciado, profi ssão montador, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia sete de agosto de mil nove-
centos e oitenta e seis (07/08/1986), residente e domiciliado Travessa Pé de Serra, 82, 
Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jailson da Silva Mangueira e de Maria 
das Graças da Silva Mangueira. PAMELA DA SILVA VICENTE, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/381.FLS.133-
-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia sete de agosto de mil novecentos 
e noventa e quatro (07/08/1994), residente e domiciliada Travessa Pé de Serra, 82, Vila 
Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvio Vicente e de Keile Cristina da Silva. 

STEFANO HAIS, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido em São Pau-
lo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte de agosto de mil novecentos e sessenta e três 
(20/08/1963), residente e domiciliado Rua José Henrique Tomaz de Lima, 115, Vila Verde, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Stefano Hais Netto e de Maria Elza da Silveira 
Hais. JANETE RAMOS DIAS, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida 
em Salvador, Estado da Bahia, Salvador, BA no dia primeiro de maio de mil novecentos 
e sessenta e oito (01/05/1968), residente e domiciliada Rua José Henrique Tomaz de 
Lima, 115, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Domingos Araujo Dias e de 
Dalva Ramos dos Santos. 

RAIMUNDO DOS SANTOS CHAVES, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em Distrito de Japú, Município de Ilhéus, Estado da Bahia (CN:LV.A/091.FLS.205-ILHÉUS/
BA), Ilhéus, BA no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos e setenta (29/08/1970), 
residente e domiciliado Estrada Aricanduva, 389, casa 01, Jardim São Gonçalo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Rodrigues Chaves e de Rita dos Santos Chaves. 
JUCELI SOARES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ilhéus, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/032.FLS.003V-BANCO DA VITÓRIA-ILHÉUS/BA), Ilhéus, BA 
no dia sete de março de mil novecentos e oitenta (07/03/1980), residente e domiciliada 
Estrada Aricanduva, 389, casa 01, Jardim São Gonçalo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Gilson Soares da Silva e de Carmem Pereira da Silva. 

ROMILDO BARBOSA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em Governador 
Valadares, Estado de Minas Gerais, Governador Valadares, MG no dia vinte e cinco de 
julho de mil novecentos e cinquenta e nove (25/07/1959), residente e domiciliado Rua 
Itaicaba, 48, Vila Bozzini, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dulcino Barbosa e de 
Yolanda Batista Barbosa. ANA CRISTINA SANTOS FERNANDES, estado civil solteira, 
profi ssão costureira, nascida em Salvador, Estado da Bahia (CN:LV.A/204.FLS.010V SUB-
DISTRITO SÉ - SALVADOR/BA), Salvador, BA no dia cinco de junho de mil novecentos e 
sessenta e oito (05/06/1968), residente e domiciliada Rua Itaicaba, 48, Vila Bozzini, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Irineu Coleto Fernandes e de Anatalia Maria dos Santos. 

DIEGO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em Subdistrito Tatuapé, ensta Capital (CN;LV-A-073,FLS.184V-
-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e 
noventa (29/11/1990), residente e domiciliado Avenida Luís Bozzini, 91, Vila Bozzini, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Firmino Henrique de Sousa e de Solange Oliveira Santos. 
AMANDA PAULA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-324,FLS.277 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia sete de outubro de mil novecentos e noventa e oito (07/10/1998), residente e 
domiciliada Avenida Luís Bozzini, 91, Vila Bozzini, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Ricardo Almeida dos Santos e de Livia Paula da Silva. 

RAFAEL VELOSO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/081.FLS.184-VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no dia pri-
meiro de março de mil novecentos e noventa e quatro (01/03/1994), residente e domiciliado 
Rua Cecília Iter, 33, A, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Rodrigues 
de Souza e de Jane Eva Veloso de Souza. BRUNA SILVA SABINO, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/215.FLS.157V 
LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia onze de julho de mil novecentos e noventa e três 
(11/07/1993), residente e domiciliada Rua Cecília Iter, 33, A, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Cicero Sabino e de Gidalva Maia da Silva. 

ROGERIO LOPES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, (CN:LV.A/021,FLS.200 SUBDISTRITO TATUAPÉ/SP), 
São Paulo, SP no dia dezoito de abril de mil novecentos e oitenta (18/04/1980), residente 
e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 212, bloco B, apartamento 12, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Lopes dos Santos e de Ondi-
na Januaria dos Santos. TATIANE SALGADO BENTO, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em Subdistrito Cambuci, nesta Capital, (CN:LV.A/014,FLS.202 
SUBDISTRITO CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia três de agosto de mil novecentos 
e setenta e nove (03/08/1979), residente e domiciliada Rua Sílvio Barbini, 251, bloco A, 
apartamento 31, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Rubens Bento e de Benedita Aparecida Salgado Bento. 

BRUNO ANTONIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV-A 443,FLS.229-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia dois de outubro de mil novecentos e noventa e seis (02/10/1996), 
residente e domiciliado Rua Professor Hasegawa, 1613, G 01, bloco C, apartamento 23, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josinaldo Antonio da Silva e de Cristiane 
da Costa Souza da Silva. VITÓRIA DOS SANTOS LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-073,FLS.08V-VILA MATILDE/SP), 
São Paulo, SP no dia dois de agosto de dois mil e um (02/08/2001), residente e domi-
ciliada Rua Professor Hasegawa, 1613, G 01, bloco C, apartamento 23, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vilson de Souza Lima e de Jaqueline Souza dos Santos. 

GILBERTO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistema, nascido em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/054.FLS.199-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e oitenta e três (25/03/1983), 
residente e domiciliado Rua José Melani, 134, bloco B, apartamento 43, Conjunto Resi-
dencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Olimpio Ferreira e de Edna 
Aparecida Jussani Ferreira. ALINE CHIMENES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
fi nanceiro, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/058.FLS.198V 
GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia quinze de abril de mil novecentos e oitenta e 
nove (15/04/1989), residente e domiciliada Rua Henrique Liberti, 105, apartamento 12-
A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Miguel 
Chimenes e de Maria de Jesus Pereira da Silva. 

LEONARDO NOVAES DE CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão copeiro, nascido em 
Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, (CN:LV.A/061,FLS.236-VILA MATILDE/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e nove de março de mil novecentos e noventa e sete (29/03/1997), 
residente e domiciliado Rua Cintra, 466, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Laercio Luiz de Campos e de Gilma Novaes de Campos. ANA 
CAROLINE SANTA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de sistema, 
nascida em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/166,FLS.131-ERMELINO MATARAZZO/SP), 
São Paulo, SP no dia onze de agosto de mil novecentos e noventa e sete (11/08/1997), 
residente e domiciliada Rua Pantanais do Mato Grosso, 113, Parque Guarani, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexandre Pereira da Silva e de Jane Santa Soares. 

ALISSON DE SOUZA EVANGELISTA, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido 
em Petrolina, Estado de Pernambuco (CN:LV-A 161,FLS.159-PETROLINA/PE), Petrolina, 
PE no dia cinco de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (05/01/1995), residente 
e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 1203, bloco 06, apartamento 43, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Evangelista Jordão e de Ivanilda de Souza Evan-
gelista. LARYSSA DANIELE BOCCI DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em neste Distrito (CN:LV-A 267,FLS.046-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e noventa e seis (16/11/1996), 
residente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 1203, bloco 06, apartamento 43, Colônia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Alves da Silva e de Debora Bocci Ferreira. 

WILLIAN MUSSULINI DAVID CASAES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente de internação, nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/150.
FLS.178-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de setembro de mil nove-
centos e noventa e três (23/09/1993), residente e domiciliado Rua Frei Antônio Faggiano, 
636, bloco C, apartamento 11, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Denilson Casaes dos Santos e de Rosana Mussulini David Casaes 
dos Santos. AMANDA COELHO SOUZA, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
atendimento, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/224.FLS.265V ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia quinze de maio de mil novecentos e noventa e cinco (15/05/1995), re-
sidente e domiciliada Rua Frei Antônio Faggiano, 636, bloco C, apartamento 11, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Gonçalves de 
Souza e de Elaine Coelho de Souza. 

LUCAS LOPES DOS SANTOS ANDRE CAMILLO, estado civil solteiro, profi ssão assis-
tente comercial de relacionamento, nascido em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/122,FLS.185-
-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e 
noventa e cinco (28/06/1995), residente e domiciliado Rua Guichi Shigueta, 54, Colônia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Andre Camillo e de Ecilena Lopes dos San-
tos Camillo. SABRINA DE JESUS SOARES SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de caixa, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, (CN:LV.A/134,FLS.216-
-SUBDISTRITO TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de agosto de mil novecentos 
e noventa e nove (14/08/1999), residente e domiciliada Rua Rafael, 37, casa 01, Recanto 
Verde do Sol, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Alves dos Santos Junior e 
de Maria Aurilene Soares Santos. 
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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:

Continuação

ALEXANDRE TAKEO OKAMA, estado civil divorciado, profi ssão inspetor de qualidade, 
nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de 
março de mil novecentos e setenta e um (17/03/1971), residente e domiciliado Rua Paulino 
Benedito de Freitas Filho, 298, casa 01, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Paulo Sussumo Okama e de Mirtes Okama. ELISÂNGELA CELESTINO 
DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São 
Paulo, SP no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e setenta e sete (26/02/1977), 
residente e domiciliada Rua Paulino Benedito de Freitas Filho, 298, casa 01, Jardim 
Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Maurilio Firmino da Silva e de 
Vitoria Maria Celestino da Silva. 

JOSELINO JESUS DE SANTANA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Antas, Estado da Bahia (CN:LV.A/020.FLS.110 ANTAS/BA), Antas, 
BA no dia quatorze de dezembro de mil novecentos e noventa e três (14/12/1993), 
residente e domiciliado Rua Rio das Contas, 28, Jardim Marabá, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Joselino Jesus de Santana e de Luzia Maria de Jesus Santana. 
JULIANA BRIGIDA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/350.FLS.237-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze 
de agosto de mil novecentos e noventa e nove (14/08/1999), residente e domiciliada 
Rua Ponta de Lucena, 494, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Dias de Souza e de Vicentina Brigida. 

DANIEL SALLES VACCARI, estado civil solteiro, profissão luthier, nascido em 
Subdistrito Casa Verde, nesta Capital, (CN:LV.A/048,FLS.300 SUBDISTRITO CASA 
VERDE/SP), São Paulo, SP no dia seis de agosto de mil novecentos e oitenta e 
cinco (06/08/1985), residente e domiciliado Rua Lebon Régis, 54, Vila Brasil, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Guerino Vaccari e de Ivanete Salles Vaccari. 
POLIANA DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida 
em Subdistrito Perdizes, nesta Capital, (CN:LV.A/010,FLS.182-SUBDISTRITO PER-
DIZES/SP), São Paulo, SP no dia vinte de setembro de mil novecentos e setenta e 
nove (20/09/1979), residente e domiciliada Rua Luiz de Almeida Fernandes, 535, 
casa 01, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gerson José da Silva e 
de Maria da Silva. 

VINÍCIUS LIBÓRIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN :LV-A 124,FLS.278V-
-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de outubro de mil novecentos 
e noventa e quatro (14/10/1994), residente e domiciliado Rua Ézio Maranezi, 205, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Aparecido dos Santos 
e de Florinda Libório da Silva. RENATA DE CASSIA NEMEZIO SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em neste Distrito (CN:LV-A 
226,FLS.253-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de junho de mil novecentos 
e noventa e cinco (10/06/1995), residente e domiciliada Rua Sílvio Barbini, 44, bloco 
B, apartamento 33, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Celso Luiz dos Santos e de Ana Paula Nemezio. 

WALTER FRANCISCO DA SILVA NETO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/092.FLS.099V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezoito de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (18/09/1986), residente e 
domiciliado Rua São Félix do Piauí, 658, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Celso Francisco da Silva e de Dagmar Mara de Almeida da Silva. SAMARA 
ZERBINATI JOAZEIRO, estado civil solteira, profi ssão técnica de laboratorio, nascida 
em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/053.FLS.124-SÃO CAETANO DO 
SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no dia dez de abril de mil novecentos e oitenta e 
quatro (10/04/1984), residente e domiciliada Rua Liberato Barroso, 72, Jardim Santa 
Adélia, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de José Rubens Joazeiro e de Maria de 
Fátima Zerbinati Joazeiro. 

MANOEL DAVID DO NASCIMENTO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/247.FLS.067-TUCURUVI/
SP), São Paulo, SP no dia dezessete de agosto de mil novecentos e noventa e um 
(17/08/1991), residente e domiciliado Rua Jeribatuba, 930, casa 07, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joselito Rocha da Silva e de Josefa 
Santa do Nascimento. IZABELA CORRÊA CALLABIETO, estado civil solteira, pro-
fi ssão assistente de departamento pessoal, nascida em Subdistrito Cerqueira Cesar, 
nesta Capital (CN:LV.A/364.FLS.030V-CERQUEIRA CESAR/SP), São Paulo, SP no 
dia quatorze de setembro de mil novecentos e noventa e três (14/09/1993), residente 
e domiciliada Rua Jeribatuba, 930, casa 07, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de William Fabiano Camargo Callabieto e de Adriana Aparecida 
Silva Corrêa Callabieto. 

JEFFERSON DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista de siste-
mas, nascido em Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/317.FLS.075-SANTO 
AMARO/SP), São Paulo, SP no dia quatro de dezembro de mil novecentos e oitenta e 
sete (04/12/1987), residente e domiciliado Rua Guaicuri, 99, Cidade Júlia, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Milton Xavier da Silva e de Maria de Fatima dos Santos Silva. 
CLAUDIA FERREIRA BARROS, estado civil divorciada, profi ssão coordenadora de 
operação, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e 
dois de janeiro de mil novecentos e setenta e quatro (22/01/1974), residente e domiciliada 
Rua Nova Beira, 164, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arquino Ferreira Barros e 
de Maria Rosa da Conceição. 

JOSÉ RAFAEL DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, nascido 
em neste Distrito, (CN:LV.A/064,FLS.289-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove 
de novembro de mil novecentos e oitenta e dois (09/11/1982), residente e domiciliado 
Avenida Diogo José Machado, 480, casa 03, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Domingos de Almeida e de Selma Aparecida Modesto de Al-
meida. SILVÂNIA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, 
nascida em Parnamirim, Estado de Pernambuco, (CN:LV.A/026,FLS.146-PARNAMIRIM/
PE), Parnamirim, PE no dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e oitenta e 
oito (29/11/1988), residente e domiciliada Avenida Diogo José Machado, 480, casa 
03, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Pereira da 
Silva e de Antônia Felicidade Pereira. 

CICERO COSMO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão bilheteiro, nascido em Pedra 
Branca, Estado do Ceará, (CN:LV.A/004,FLS.117-RIACHÃO DO BANABUIÚ,PEDRA 
BRANCA/CE), Pedra Branca, CE no dia seis de outubro de mil novecentos e setenta e dois 
(06/10/1972), residente e domiciliado Rua Chubei Takagashi, 751, bloco C, apartamento 
41, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Rodrigues da Silva e de Antonia 
Cosmo de Oliveira. ROSILEIDE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascida em Taboão da Serra, neste Estado (CN:LV.A/027,FLS.033 TABOÃO 
DA SERRA/SP), Taboão da Serra, SP no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e 
setenta e dois (14/02/1972), residente e domiciliada Rua Chubei Takagashi, 751, bloco 
C, apartamento 41, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Olimpio Bispo dos 
Santos e de Eufrasia Maria dos Santos. 

LUIS ALBERTO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão instalador ADSL, 
nascido em Subdistrito Brasilândia, nesta Capital (CN:LV.A/055.FLS.183-BRASILÂNDIA/
SP), São Paulo, SP no dia seis de outubro de mil novecentos e oitenta e três (06/10/1983), 
residente e domiciliado Rua Chubei Takagashi, 751, apartamento 22-D, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourival Alves da Silva e de Rita Ferreira da Silva. ELAINE 
CRISTINA LOPES, estado civil divorciada, profi ssão assistente administrativo, nascida 
em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quinze de janeiro de mil 
novecentos e setenta e seis (15/01/1976), residente e domiciliada Rua Chubei Takagashi, 
751, apartamento 22-D, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eliseu Alves Lopes 
e de Irene Rodrigues Lopes. 

VAGNER FERNANDO FORTUNATO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/077.FLS.132-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia trinta e um de julho de mil novecentos e oitenta e quatro (31/07/1984), residente e 
domiciliado Rua Agostinho da Faria, 254, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José Florentino Fortunato e de Angelica Rita Chestel Fortunato. QUENIA CRIS-
TINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/037.FLs.017-ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de maio de 
mil novecentos e oitenta e seis (31/05/1986), residente e domiciliada Rua Agostinho da 
Faria, 254, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilton José da Silva e de 
Eliane de Novais Cruz da Silva. 

ANDERSON DE PAULA VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão fi sioterapeuta, nascido 
em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/033.FLS.017-CAMBUCI/SP), São Paulo, 
SP no dia dezesseis de julho de mil novecentos e oitenta e um (16/07/1981), residente 
e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 391, bloco 04, apartamento 74, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Paula Vieira e de Terezinha Maria Vieira. 
ELISANGELA VIEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão esteticista, nascida em 
Subdistrito Pirituba, nesta Capital (CN:LV.A/055.FLS.231V-PIRITUBA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e três de setembro de mil novecentos e setenta e quatro (23/09/1974), 
residente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 391, bloco 04, apartamento 74, Colônia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria José de Souza. 

LUCAS DA SILVA MACENA, estado civil solteiro, profi ssão barman, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/248.FLS.129V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de maio de 
mil novecentos e noventa e seis (07/05/1996), residente e domiciliado Avenida Antônio 
de Sousa Queiroz, 52, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista 
Macena e de Euzeni da Silva. LARYSSA JENNIFER BARRETO SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/089.
FLS.080V-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de junho de mil nove-
centos e noventa e sete (14/06/1997), residente e domiciliada Avenida Antônio de Sousa 
Queiroz, 52, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sandro Alves dos Santos 
e de Cristiane Renata Campos Barreto. 

ROGERIO RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido 
em Distrito de Taboquinhas, Município de Itacaré, Estado da Bahia (CN:LV.A/008.
FLS.182-TABOQUINHAS/ITACARÉ/BA), Itacaré, BA no dia dezoito de março de mil 
novecentos e oitenta e sete (18/03/1987), residente e domiciliado Rua Matias Quevedo, 
240, bloco A, apartamento 52, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Vitorio dos Santos e de Cremilda Ribeiro Mota. GLEICIANE 
SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Teixeira 
de Freitas, Estado da Bahia (CN:LV.A/005.FLS.223-TEIXEIRA DE FREITAS/BA), Tei-
xeira de Freitas, BA no dia seis de agosto de mil novecentos e noventa (06/08/1990), 
residente e domiciliada Rua Matias Quevedo, 240, bloco A, apartamento 52, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson Soares dos 
Santos e de Nilzete da Silva. 

JONATHA FIGUEIREDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
telemarketing, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/178.FLS.092 ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e noventa e três 
(17/02/1993), residente e domiciliado Rua Arraial de São Bartolomeu, 475, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Honorato da Silva e de Maria 
Celia de Figueiredo. SARAH DA ROCHA SOARES, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/053.FLS.257 
VILA GUILHERME/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de julho de mil novecentos e 
noventa e oito (17/07/1998), residente e domiciliada Rua Arraial de São Bartolomeu, 
475, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wagner Collado Soares 
e de Marinês da Rocha Soares. 

TIAGO DE SOUZA BERNARDES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Alfenas, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/004.FLS.118V-SERRANIA/MG), Alfenas, 
MG no dia nove de janeiro de mil novecentos e noventa e um (09/01/1991), residente e 
domiciliado Rua Inauini, 79, casa 01, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Getulio Bernardes e de Romilda de Souza Bernardes. VANEZA CRISTINI DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão técnica em enfermagem, nascida em Guaianases, 
nesta Capital (CN:LV.A/014.FLS.221 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia seis de 
maio de mil novecentos e oitenta e um (06/05/1981), residente e domiciliada Rua Inauini, 
79, casa 01, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Expedito 
Braz da Silva e de Vera Lucia Maria Xisto da Silva. 

ELISANDRO BATISTA DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão encarregdo 
de limpeza, nascido em Sátiro Dias, Estado da Bahia (CN:LV A-010,FLS.096-SÁTIRO 
DIAS/BA), Sátiro Dias, BA no dia vinte e sete de junho de mil novecentos e oitenta e oito 
(27/06/1988), residente e domiciliado Travessa Hilda Gonçalves de Oliveira, 08, casa 
02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Everaldo Rodrigues de Santana 
e de Creuza Batista de Santana. MÔNICA CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão costureira, nascida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV-A 
177,FLS.227-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia treze de abril de mil nove-
centos e setenta e oito (13/04/1978), residente e domiciliada Travessa Hilda Gonçalves 
de Oliveira, 08, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista 
da Silva e de Silvia Helena da Silva. 

RAIMUNDO NONATO SOUSA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
serviços diversos, nascido em Santa Luzia do Paruá, Estado do Maranhão (CN:LV.A/034.
FLS.144-CÂNDIDO MENDES/MA), Santa Luzia do Paruá, MA no dia vinte e seis de agosto 
de mil novecentos e noventa e um (26/08/1991), residente e domiciliado Rua do Cloro, 178, 
casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Cariri dos Santos e de 
Raimunda Mendes Sousa. MARLUCE GERSA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
técnica em enfermagem, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/020.FLS.124V MOOCA/
SP), São Paulo, SP no dia primeiro de dezembro de mil novecentos e oitenta (01/12/1980), 
residente e domiciliada Rua do Cloro, 178, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de João Rodrigues de Souza e de Maria das Graças de Souza. 

JORGE LUIZ COSTA SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, nascido em 
Ibicaraí, Estado da Bahia (CN:LV.A/022.FLS.221-DISTRITO DE FLORESTA AZUL/IBI-
CARAÍ/BA), Ibicaraí, BA no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e oitenta e seis 
(25/08/1986), residente e domiciliado Avenida Caititu, 131, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jossenildo Amaral Souza e de Maria Gilda 
Costa. VIVIANE FERREIRA VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/273.FLS.116-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia três de junho de mil novecentos e noventa (03/06/1990), residente 
e domiciliada Avenida Caititu, 1307, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ivanildo Candido Vieira e de Rosimeire Ferreira dos Santos. 

ANDRÉ SOTANO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão teleatendente, nascido 
em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de março de 
mil novecentos e oitenta e oito (25/03/1988), residente e domiciliado Rua Floriano de 
Toledo, 98, casa 03, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Cinebaldo Rodrigues da Silva e de Ione Sotano. PÂMELA COMPARONI DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de padaria, nascida em São Paulo - 
Capital (CN:LV.A/099.FLS.154V-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de 
março de mil novecentos e noventa (19/03/1990), residente e domiciliada Rua Floriano 
de Toledo, 98, casa 03, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de João Lima de Oliveira e de Nilza Maria Rodrigues Ruiz. 

ELDER DA SILVA EVANGELISTA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nas-
cido em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/397.FLS.191-CERQUEIRA 
CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e noventa 
e sete (22/12/1997), residente e domiciliado Rua Dario de Souza, 1244, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edilson Evangelista e de Maria 
da Silva Evangelista. EDUARDA VIEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/305.FLS.212 ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de março de mil novecentos e noventa e oito 
(31/03/1998), residente e domiciliada Rua Amerício, 68, Jardim Norma, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Antonio Vieira da Silva e de Maria Claudia Miguel da Silva. 

GABRIEL RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pontiador, nascido em Ferraz 
de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/093.FLS.211V ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia nove de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (09/12/1997), residente e 
domiciliado Rua Ibiajara, 360, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Jaci Ribeiro da Silva e de Marilene Braz da Silva. LETICIA MARILIA CERQUEIRA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de expedição, nascida em Subdistrito 
Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/247.FLS.157V-PENHA DE FRANÇA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e noventa e seis (25/06/1996), 
residente e domiciliada Rua Ibiajara, 360, Parada XV de Novembro, neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Messias Jesus dos Santos e de Selma Cerqueira dos Santos. 

EDINEI GASPAROTTI, estado civil solteiro, profi ssão motorista executivo, nascido em 
Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV-A-146,FLS.17-PENHA DE FRANÇA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte de agosto de mil novecentos e sessenta e oito (20/08/1968), 
residente e domiciliado Rua Jerônimo de Abreu do Vale, 77, casa 02, Jardim Nossa Se-
nhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dorival Gasparotti e de Jandira 
Benedita da Rocha Gasparotti. IVONE ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
ajudante geral, nascida em Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV-A-030,FLS.212V 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e 
setenta e oito (26/09/1978), residente e domiciliada Rua Jerônimo de Abreu do Vale, 77, 
casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Alves da Silva e de Maria Aparecida Geralda da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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O pretendente: PAULO VINICIUS DE ASSIS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 07/01/1981, residente e domiciliado nesta Capital, SP, 
fi lho de Paulo Aparecido de Assis e de Aparecida Gonçalves Lopes de Assis. A pretendente: 
ANDREA CRISTINA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão advogada, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 02/11/1979, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Edson Alves dos Santos e de Maria Eunice da Silva dos Santos.

O pretendente: MARCIO STEIN DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão economista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 22/05/1988, residente e domiciliado nesta Capital, 
SP, fi lho de Martinho Peres da Silva e de Marta Cecilia Stein da Silva. A pretendente: 
DENISE ALVES DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 27/07/1982, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Pedro Alves de Jesus e de Ivonildes Alves de Jesus.

O pretendente: SANDRO DA SILVA GREGORIO, estado civil solteiro, profi ssão agente 
de registro, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/01/1992, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de Alberto da Silva Gregorio e de Silvia Aparecida Gregorio. A pretendente: 
ANA PAULA CARVALHO ARABATZOGLOU, estado civil solteira, profi ssão bancária, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 19/07/1995, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Elias Arabatzoglou e de Marli Aparecida Carvalho Arabatzoglou.

O pretendente: NATANAEL MANUEL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em Machados - PE, no dia 17/08/1984, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manuel José da Silva e de Lindalva Luzia da 
Silva. A pretendente: VERÔNICA DA SILVA BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em Limoeiro - PE, no dia 29/03/1988, residente e domiciliada em 
Carpina - PE, fi lha de Manoel Firmino Barbosa e de Maria do Carmo da Silva Barbosa.

O pretendente: VITOR GUSTAVO D ́ AMBROSIO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de logistica, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/10/1989, residente e domici-
liado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Percival Capucho da Silva e de 
Maria Aparecida D´Ambrosio Silva. A pretendente: RENATA XAVIER NUNES, estado civil 
solteira, profi ssão marketing, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/11/1991, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aldo Nunes e de Marisa Xavier Nunes.

O pretendente: JOÃO CARLOS SHONER, estado civil solteiro, profi ssão chaveiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 23/06/1966, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Shoner e de Jandira Berssani Shoner. A pretendente: MA-
RINEUSA BARBOSA WEINHAL, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida 
em Paranavaí - PR, no dia 08/11/1955, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Maria Barbosa da Silva.

O pretendente: FRANCISCO MOREIRA DO CARMO NETO, estado civil divorciado, profi ssão 
policial militar, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/12/1985, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Moreira do Carmo e de Maria Orleide Queiroz do 
Carmo. A pretendente: AMANDA BATISTA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão 
tecnóloga em radiologia, nascida em São Paulo - SP, no dia 17/07/1988, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilson de Oliveira e de Dalvanir Batista de Oliveira.

O pretendente: GUSTAVO DE VENDICHTIS VIDAL, estado civil divorciado, profi ssão 
consultor, nascido em São Paulo - SP, no dia 31/01/1980, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Natanael Vidal e de Marizilda de Vendichtis Vidal. A 
pretendente: MÔNICA MESQUIDA, estado civil solteira, profi ssão secretária, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 30/01/1982, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Roberto Mesquida e de Silvia Regina Vieira Gonçalves.

O pretendente: EDUARDO MIKI TAKASHIMA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 20/07/1980, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Masayasu Takashima e de Nair Kazue Takiyama Takashima. A 
pretendente: VIVIANA ELIZABETH CENCI, estado civil solteira, profi ssão advogada, 
nascida em Sarandi - RS, no dia 20/10/1980, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto Cenci e de Sonia Maristela Cenci.

O pretendente: RAFAEL JACINO SPERNEGA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 06/02/1991, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Alfredo Rosario Spernega Neto e de Rosana Aparecida Jacino. 
A pretendente: FABIANA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão esteticista, 
nascida em Mauá - SP, no dia 19/05/1987, residente e domiciliada em Mauá - SP, fi lha 
de Luismar dos Santos e de Neuza Maria dos Santos.

O pretendente: MAURICIO DE JESUS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 14/09/1992, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Domingos Souza da Silva e de Maria Aparecida de Jesus Silva. A 
pretendente: KATIA CRISTINA DE ALMEIDA, estado civil divorciada, profi ssão diarista, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 10/11/1975, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio de Almeida Sobrinho e de Adalva da Silva Almeida.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: MIHASEN ABDELHAIE AHMED YOUNES, nacionalidade egípcia, estado 
civil solteiro, profi ssão representante de turismo, nascido em Qena, Luxor, Egito, no dia 
06/08/1990, residente e domiciliado em Luxor, Egito, fi lho de Abdelhaie Ahmed Younes e de 
Nadia Amin Hibashy. A pretendente: FABIOLA SIMONE DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão terapeuta, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/05/1977, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Vinicius Feliciano da Silva e de Ivone Simone da Silva.

O pretendente: IVO FILIPE FERNANDES BEZERRA, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico de audiovisual, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/10/1984, residente e domi-
ciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ivan Filipe Bezerra e de Maria Aparecida 
Fernandes Bezerra. A pretendente: SILVIA CRISTINA PEREIRA SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão psicóloga, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/05/1973, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Pereira dos Santos e de 
Rosa Evangelista de Oliveira dos Santos.

O pretendente: MURILLO SILVA SANCHES, estado civil solteiro, profi ssão instrumentador 
cirúrgico, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/06/1989, residente e domiciliado neste sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Renato Sanches Junior e de Maria Aparecida Silva Sanches. 
A pretendente: LAÍS ARAÚJO COSTA, estado civil solteira, profi ssão analista de processos 
e operações, nascida em Guarulhos - SP, no dia 05/08/1994, residente e domiciliada em 
Guarulhos - SP, fi lha de Dagnobaldo Marques Costa e de Vanusa Silva Araújo Costa.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: FELIPE CONDE COUTINHO, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/05/1986, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Coutinho e de Maria Isabel Conde Coutinho. A 
convivente: BRUNA SAYURI NASHIMOTO, estado civil solteira, profi ssão administradora, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 25/10/1986, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Yoshiyuki Nashimoto e de Meire Aparecida de Carvalho 
Nashimoto. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento.

O convivente: WALTER PETRONI, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, nas-
cido em São Paulo - SP, no dia 10/05/1949, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Petroni e de Laura Bazan Petroni. A convivente: MARISA 
MANNO, estado civil divorciada, profi ssão administradora, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 28/11/1958, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Waldemar Manno e de Conceição Joannita Manno. Obs.: Faço saber que pretendem 
converter sua União Estável em Casamento.

O convivente: MAURICIO BUENO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 23/05/1971, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Walter Bueno e de Irene Betta Bueno. A pretendente: MARIA APARECIDA 
BARRÔSO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão diarista, nascida em Santa 
Helena - PB, no dia 09/05/1969, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Francisco Vicente Barrôso e de Joana Feliciana de Jesus. Obs.: Faço saber que 
pretendem converter sua União Estável em Casamento.

O convivente: ALEX DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão publicitário, nascido em 
Cananéia - SP, no dia 16/04/1977, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Jose Antonio da Silva e de Elizabeth Lopes da Silva. A convivente: JULIANA 
VILERÁ DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 12/10/1979, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Francisco Joaquim de Oliveira e e Sebastiana Vilará. Obs.: Faço saber que 
pretendem converter sua União Estável em Casamento.

O convivente: RONALDO ALEXANDRE BEZERRA DE MENEZES MACHADO, estado 
civil solteiro, profi ssão funcionário público estadual aposentado, nascido em São Paulo 
- SP, no dia 28/07/1966, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Ronaldo João Machado e de Altair dos Santos Machado. A convivente: ADRIANA 
APARECIDA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão funcionária pública estadual 
aposentada, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/07/1972, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Julio da Silva e de Aparecida Luzia da Silva. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento.

Edital de Citação Prazo 20 dias - Proc. 0001174-54.2012.8.26. 0477.O Drª. Renato Zanela Pandin e 
Cruz Gandini, Juiz de Direito da 2º VC do Foro de Praia Grande/SP. Faz Saber á Daysy Bueno da 
Cruz, RG Nº 25.529.113-9, CPF/MF Nº 150.606.418-30 que União Social Camiliana, lhes ajuizou 
ação Monitória para cob. de R$ 5.303,73 referente ao contrato de prestação de serviços 
educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Não localizada a representante legal, 
citada fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a 
ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de 
mandato inicial em título executivo, Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em 
caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Praia Grande, 14 de 
Março de 2018. 
                                                                                                                                        09 e 10/10 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004988-57. 2011.8.26.0009 O MM. Juiz de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de SP, Dr. Jair de Souza, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a Joel de Paula, RG 13.654.871, CPF 016.433.938-80, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, 
referente às taxas de conservação do lote 30, da Quadra DJ, do Empreendimento Ninho Verde II. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20/09/2018. 
                                                                                                                                              09 e 10/10      

Citação Prazo 20 dias Proc. 1039498-93.2016.8.26.0562. O Dr. José Wilson Gonçalves, Juiz de 
direito da 5ª VC do Foro de Santos/SP. Faz Saber a Osnir Fabian - ME, CNPJ Nº 14.780.200/ 0001-
19 que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por CGMP - Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S.A, objetivan do recebimento da quantia de R$ 11.898,53, Referente a fatura de nº 
202506986, com vencimento em 15/09/2015, vencida e não paga. Considerando que o requerente, 
encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para os termos e 
atos da ação proposta ficando Advertido de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia 
reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade, aos 13 de Julho de 2018. 
                                                                                                                                        09 e 10/10 

 

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: RODRIGO LA REGINA SINGAL, de nacionalidade Brasileira, solteiro, 
estudante, natural Ijui - RS, no dia (25/04/1993), residente no Sumarezinho, São Paulo 
- SP, fi lho de Wolf José Singal e de Gláucia Maria La Regina. A pretendente: NATÁLIA 
LUIZA DA SILVA, de nacionalidade Brasileira, solteira, estudante, natural nesta Capital, 
Cambuci - SP, no dia (22/12/1990), residente e domiciliada na Vila Cruzeiro, São Paulo, 
SP, fi lha de João Batista da Silva e de Vânia Luiza Ferreira de Oliveira da Silva.

O pretendente: MARCOS TADEU URBANO, de nacionalidade Brasileira, solteiro, analista 
de sistemas, natural Santo André - SP, no dia (29/10/1980), residente no Jardim Ermida 
I, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Urbano e de Valdice de Oliveira Urbano. A pretendente: 
RENATA XAVIER NUNES, de nacionalidade Brasileira, solteira, turismóloga, natural nesta 
Capital, Indianópolis - SP, no dia (01/10/1987), residente no Sumarezinho, São Paulo, SP, 
fi lha de Mauro Luis Minollo Nunes e de Fátima Morais Xavier Nunes.
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