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BOLSAS
O Ibovespa: +2,83% Pontos: 
85.717,56 Máxima de +2,83% 
: 85.718 pontos Mínima de 
+0,07% : 83.420 pontos Volume: 
R$ 14,46 bilhões Variação em 
2018: 12,19% Variação no mês: 
8,03% Dow Jones: +2,17% Pon-
tos: 25.798,42 Nasdaq: +2,89% 
Pontos: 7.645,49 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7213 Venda: R$ 3,7223 
Variação: -0,43% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,80 Venda: R$ 3,90 
Variação: -0,34% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7073 Venda: R$ 
3,7079 Variação: -0,68% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,6970 
Venda: R$ 3,8600 Variação: 
-0,52% - Dólar Futuro (novem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,44% ao 
ano. - Capital de giro, 9,49% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.231,00 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,10% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 145,000 
Variação: -1,69%.

bro) Cotação: R$ 3,7285 Variação: 
-0,32% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,1573  Venda: US$ 1,1577  
Variação: -0,03% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,3070 Venda: R$ 
4,3090 Variação: -0,48% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2470 Ven-
da: R$ 4,4800 Variação: -0,44%.

Futuro: +3,19% Pontos: 85.765 
Máxima (pontos): 85.860 Míni-
ma (pontos): 83.850. Global 40 
Cotação: 824,686 centavos de 
dólar Variação: estável.

“Num mundo que 
se faz deserto, 
temos sede de 
encontrar um 
amigo”.
Antoine de Saint-Exupéry (1900/1944)
Escritor francês

um maior desenvolvimen-
to da indústria brasileira, 
como também para apoiar 
a sustentabilidade do meio 
ambiente” (AE).

A Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) 
do Senado aprovou 

um projeto que proíbe, a par-
tir do ano de 2060, a venda 
de veículos novos movidos 
a combustíveis fósseis. A 
medida estabelece, no entan-
to, que essa mudança deve 
acontecer de forma gradual 
já a partir de 2030. A propos-
ta tem caráter terminativo e 
segue agora para a Comissão 
de Meio Ambiente. Caso não 
haja nenhum recurso para 
que o assunto seja apreciado 
no plenário, o texto seguirá 
direto para a Câmara.

De autoria do senador 

 A partir de 2030, começa a 
proibição da venda de carro 
com combustível fóssil

Telmário Mota (PTB-RR), 
o projeto foi aprovado com 
relatório favorável do relator, 
Cristovam Buarque (PPS-
-DF), que não alterou o texto 
original. O projeto prevê 
um escalonamento nessas 
mudanças: a partir de 2030, 
90% dos veículos vendidos 
poderão utilizar combustí-
veis fósseis, como gasolina, 
óleo diesel e gás natural. O 
porcentual passará para 70% 
em 2040 e para apenas 10% 
em 2050. Dez anos depois, a 
proibição será total. A veda-
ção não se aplica a veículos 
movidos exclusivamente por 
biocombustíveis.

O objetivo da proposta é 
reduzir o consumo desse 
tipo de combustível e, con-
sequentemente, a emissão 
de poluentes atmosféricos. O 
senador Telmário justifi ca que 
a frota nacional de veículos 
passou de 32 milhões em 2001 
para 93 milhões em 2016 e é 
necessário estimular uso de 
veículos elétricos ou que usam 
biocombustíveis. Lembrou 
também que o prazo para a 
substituição da gasolina e do 
diesel é mais curto na Europa. 
França e Reino Unido, por 
exemplo, anunciaram o fi m 
da venda de carros a diesel e 
gasolina a partir de 2040; na 

França e Reino Unido, por exemplo, anunciaram o fi m da venda de carros a diesel

e gasolina a partir de 2040; na Noruega, a previsão é 2025.

Noruega, a previsão é 2025.
Em seu relatório favorável, 

Cristovam informa que dados 
da FGV mostram que o setor 
de transportes é responsável 

por 15% das emissões de gases 
do efeito estufa no mundo. 
Para o relator, o Brasil precisa 
acelerar a produção dos carros 
elétricos “não só para induzir 

Cid Gomes disse que o PT precisa fazer um ‘mea culpa’ e ter 

‘humildade’ de reconhecer que fez ‘muita besteira’.

O presidente Michel Temer 
garantiu ontem (16) que fará 
uma “transição tranquila”, 
independentemente de quem 
seja eleito presidente da Re-
pública. Ele fez a afi rmação 
durante palestra na Associação 
Comercial do Paraná. A fi m de 
facilitar a transição, está sendo 
preparado um livro contendo 
os feitos do atual governo, bem 
como sugestões de medidas 
a serem implementadas pelo 
futuro governo.

“A partir do dia 28, vamos 
entrar numa transição governa-
mental, que pretendo fazer com 
a maior tranquilidade. Teremos 
pouco mais de dois meses. Já 
estamos nos organizando com 
o livro da transição para o que 
foi feito e o que resta a fazer”, 
disse Temer, lamentando o fato 
de não ter recebido do governo 
anterior ajuda similar à que vai 
dar ao novo governo. “Quando 
cheguei (à Presidência), não 
havia ninguém e, nos computa-
dores, não havia dado nenhum. 
Tudo foi retirado. Tivemos de 
começar do zero”. 

“Não tivemos transição de 
espécie alguma, o que insti-
tucionalmente é incorreto, 
porque as pessoas não têm de 
se pautar pelas emoções mo-
mentâneas, mas pelos critérios 
da Constituição. Por isso que 

Temer fez palestra na 

Associação Comercial do 

Paraná, em Curitiba.

Contra hepatite C
Portaria do Ministério da Saúde 

publicada ontem (16) incorpora 
o medicamento Sofosbuvir em 
associação ao Velpatasvir para o 
tratamento da hepatite Crônica no 
âmbito do SUS. A associação entre o 
Sofosbuvir (400 mg) e o Velpatasvir 
(100 mg) será utilizada de acordo 
com o protocolo clínico para o 
tratamento da doença e apresenta 
uma posologia bastante favorável. O 
tratamento pode durar 12 semanas 
com alta efi cácia e segurança.

O ministro da Segurança 
Pública, Raul Jungmann, disse 
ontem (16) que as denúncias 
feitas por cidadãos nas seções 
eleitorais, sobre irregularida-
des no processo de votação, 
serão registradas em tempo 
real e disponibilizadas on-line. 
Jungmann e a presidente do 
TSE, ministra Rosa Weber, 
assinaram um termo de orien-
tação conjunta com diretrizes 
a serem seguidas por mesários 
e presidentes das seções eleito-
rais diante de denúncias sobre 
fraude nas urnas.

Nesses casos, os mesários e 
presidentes de seção deverão 
fazer o registro das denúncias 
e enviá-las em tempo real ao 
sistema da Justiça Eleitoral, 
por meio de uma funcionalida-
de acrescentada ao aplicativo 
Pardal, que já se encontra 
disponível.

“A grande vantagem aqui é 
que toda e qualquer denúncia 
estará registrada e colocada 
em rede aberta, e vocês vão 
poder conferir o se, o quando 
e o como, e qual o resultado 
daquela apuração. Essa é a 
maneira mais transparente que 
você pode dar a qualquer tipo 
de problema que seja verifi cado 
por qualquer eleitor ou eleito-

Ministro da Segurança 

Pública, Raul Jungmann.
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Rio - Para o diretor-geral da 
Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP), Décio Oddone, um 
eventual governo do candidato 
à Presidência Jair Bolsonaro 
(PSL), líder nas pesquisas de 
intenção de votos, não signi-
fi cará uma ruptura no setor 
de petróleo e gás natural. Ele 
acredita que o setor avançou 
com a retomada dos leilões de 
áreas exploratórias e com ou-
tras mudanças implementadas 
durante o governo de Michel 
Temer. 

Em sua opinião, no próximo 
governo “deve prevalecer o 
pragmatismo”. “Sem nervosis-
mo nesta hora. As coisas estão 
caminhando bem no Brasil. Não 
vejo motivo para ansiedade. 
Não vejo nenhum sintoma de 
que venha algo disruptivo, 
nenhum sintoma de mudanças 
radicais a caminho, no sentido 
de desestabilizar o setor e a 
indústria”, afirmou Oddone 

Brasília - O senador eleito 
Cid Gomes (PDT-CE) disse  
ontem (16), que parte do PT 
já deu por perdida a disputa 
presidencial no segundo turno 
das eleições 2018 e está “se 
lixando” para o presidenciável 
Fernando Haddad. Na visão do 
irmão de Ciro Gomes, a “com-
panheirada” só está pensando 
em garantir a hegemonia na 
oposição a um futuro governo 
de Jair Bolsonaro.

“Eles (petistas) querem 
ser hegemônicos inclusive na 
oposição. Boa parte da compa-
nheirada aí já deu por perdido 
(o segundo turno). Estão se 
lixando para o Haddad. São inca-
pazes de um gesto de grandeza, 
mesmo que isso seja permitir 
uma oportunidade para o jovem, 
talentoso, inteligente, prepa-
rado que é o Haddad. Eu acho 
que isso (gesto de autocrítica) 
tem que partir de quem está no 
comando do PT”, afi rmou.

Cid provocou polêmica em 

Brasília - O deputado Onyx 
Lorenzoni (DEM-RS), um dos 
principais aliados do candidato 
Jair Bolsonaro e cotado para 
assumir a Casa Civil em even-
tual vitória, reafi rmou que o 
presidenciável não participará 
de debates no segundo turno 
das eleições 2018 com o presi-
denciável Fernando Haddad, e 
atribuiu a decisão às condições 
de saúde do deputado. Sem 
meias palavras, Lorenzoni disse 
que uma pessoa que passa por 
uma colostomia “peida e fede”. 

Bolsonaro passou pelo proce-
dimento cirúrgico após ter leva-
do uma facada em um evento de 
campanha em setembro. Nesse 
caso, o paciente tem o seu intes-
tino grosso exteriorizado e aco-
plada ao paciente. “Ele não deve 
ir. Alguém que está há três anos 
e meio dizendo suas ideias, suas 
propostas, caminhando pelo 
Brasil, indo a lugares que vocês 
(em referência aos jornalistas) 
não vão, mas ele foi, conquistou 
tudo que ele conquistou, ele tem 
que dizer mais o que?”, afi rmou 
Lorenzoni.

Questionado sobre o fato de 
Bolsonaro ter feito uma visita 
ao Batalhão de Operações 
Especiais (Bope), o deputado 
respondeu: “Uma coisa é 20 

Deputado Onyx Lorenzoni 

(DEM-RS).
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Cid Gomes: parte do PT já deu por 
perdida a disputa presidencial no 2º turno

de Bolsonaro), extremamente 
avesso ao Haddad, que eu consi-
dero o melhor candidato, é a gen-
te ir no nó da questão, que é essa 
ânsia, essa raiva, essa vingança, 
que boa parte dos brasileiros tem 
em relação ao PT”, disse. “Penso 
que a única forma de se contrapor 
a esse sentimento é desvincular. 
É um pedido de desculpas, é o 
reconhecimento de erros. Ser 
humilde não faz mal a ninguém, 
nunca vi ninguém sofrer porque 
fez gesto de humildade, de reco-
nhecimento de erros. 

Falta infelizmente (esse re-
conhecimento de erros), que 
pelo visto é característica do 
PT”, afi rmou. O senador eleito 
disse ainda que há um senti-
mento na sociedade brasileira 
de “dar uma lição” tanto em 
PT quanto no PSDB, mas os 
tucanos já tomaram a “porrada” 
no primeiro turno, quando o 
presidenciável do PSDB, Ge-
raldo Alckmin, fi gurou como 
quarto colocado (AE).

ato político realizado em Forta-
leza, na noite de segunda-feira 
(15), no qual conclamou que o 
PT fi zesse uma autocrítica para 
não “perder feio” de Bolsonaro 
no pleito presidencial. O pede-
tista acabou vaiado pela plateia, 
que começou a gritar o nome 
do ex-presidente Lula. Após 

a fala de Cid, o PT considera 
improvável criação de frente 
ampla contra Bolsonaro. Cid 
Gomes reiterou à reportagem 
essas críticas e disse que é uma 
característica do PT não fazer 
gestos para reconhecer erros.

“Se tem uma possibilidade de 
reversão desse quadro (liderança 

Temer: transição tranquila 
para o próximo governo

digo, faremos uma transição 
muito tranquila àquele que for 
eleito”, completou. 

“A ideia de quem perde a 
eleição é a de derrotar o go-
verno eleito. Nas campanhas 
eleitorais se tem dois instantes, 
o momento político eleitoral, 
em que há teses controvertidas, 
contestações, debates. Depois, 
quando passam as eleições, se 
entra em outro momento, que 
é politico-administrativo, em 
que todos os brasileiros devem 
voltar-se para o bem do país”, 
argumentou ao defender uma 
“melhora da cultura política” 
(ABr).

Para Lorenzoni, colostomia 
justifi ca ausência em debates

minutos, outra coisa são duas 
horas”. Sobre a proposta feita 
pelo PT para que as regras dos 
debates fossem adaptadas para 
que Bolsonaro pudesse parti-
cipar, o deputado afi rmou que 
a discussão sobre a questão é 
“desumana” e que os debates 
televisivos atualmente não 
“resolvem nada”.

“Acabou. O jeito normal de se 
fazer política no Brasil acabou. 
A saúde deles é prioridade 
para nós”. Lorenzoni reafi rmou 
também que o candidato não 
fará um governo de “toma lá, 
dá cá”. “É só não deixar nin-
guém trocar voto por lugar no 
governo. Não vamos aparelhar 
o governo. Isso todo mundo 
sabe”, disse (AE).

Denúncias de fraude em urnas 
serão registradas on-line

ra”, disse Jungmann.
O objetivo é desencorajar que 

denúncias sejam feitas após o 
eleitor deixar a seção eleitoral. 
Desse modo fi caria mais fácil 
separar situações verdadeiras 
de boatos que tenham como 
objetivo somente abalar a cre-
dibilidade da urna eletrônica. 
Ainda de acordo com Jung-
mann, reclamações posteriores 
necessitariam assim apresentar 
também uma justifi cativa para 
não terem sido feitas na hora 
da votação. “Qualquer denún-
cia que venha a ser feita, deve 
ser devidamente investigada e 
apurada”, concluiu o ministro 
(ABr).

ANP não vê ruptura no setor com 
possível vitória de Bolsonaro

após participar do seminário 
FT Commodities - Americas 
Summit 2018.

O diretor-geral da ANP 
minimizou, por exemplo, um 
possível comando militar da 
Petrobras. “A sociedade brasi-
leira é madura o sufi ciente para 
tratar militares e civis da mes-
ma forma. Não tenho nenhum 
preconceito com militar”, disse 
Oddone. Na semana passada, o 
presidenciável pelo PSL afi r-
mou que enxerga a presença 
chinesa no setor elétrico como 
um perigo. 

Mas, para Oddone, essa fala 
de Bolsonaro não é sufi ciente 
para afastar as petroleiras do 
país asiático. A estatal chine-
sa CNPC fi rmou acordo com 
a Petrobras para participar 
da construção da refi naria do 
Comperj e no cluster campo 
de Marlim, que também inclui 
as áreas de Voador, Marlim Sul 
e Marlim Leste, na Bacia de 
Campos (AE).
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Perspectiva do emprego 
2018/2019

A força de trabalho 

mundial é da ordem de 

3,3 bilhões de pessoas, 

das quais mais de 

190 milhões estão 

desempregadas 

Com as diversas inova-
ções tecnológicas, o 
sistema produtivo, a 

geração de energia, a comu-
nicação e o transporte têm 
se modifi cado intensamente, 
facilitando a articulação das 
cadeias produtivas globais e 
a estruturação de uma nova 
divisão internacional do tra-
balho. O sistema fi nanceiro 
compra empresas e patrimô-
nios naturais, amplia formas 
de gerar lucro e de acumular 
e concentrar renda e riqueza. 
Esse processo exige a prospec-
ção sobre o que será o futuro 
do trabalho e do emprego.

Um ponto de partida é en-
tender a situação da dinâmica 
econômica e regulatória do 
mercado de trabalho, o que 
está acontecendo e quais as 
perspectivas para o emprego. 
A OIT disponibilizou duas 
importantes publicações: Pers-
pectivas Sociales y del Empleo 
en el Mundo – tendencias 2018 
(OIT, Genebra, 2018) e Pano-
rama Laboral 2017 América 
Latina y Caribe (OIT, Lima, 
2017). Esses documentos re-
únem informações e análises 
preciosas.

Aumenta o contingente dos 
desalentados, pessoas que de-
sistem de procurar empregos. 
A  América Latina e o Caribe re-
únem uma força de trabalho de 
300 milhões de pessoas, com 
20 milhões de desempregados 
e quase 36% dos ocupados em 
empregos vulneráveis.  A OIT 
estima que 42% dos empregos 
no mundo são desprotegidos, 
número que cresce desde 
2012. Há, portanto, um fenô-
meno estrutural de aumento 
dos empregos vulneráveis 
(trabalhadores por conta pró-
pria, trabalhadores familiares 
auxiliares e assalariados sem 
registro) em um contexto de 
altas taxas de desemprego de 

longa duração. 
Nos países emergentes, os 

empregos vulneráveis atingem 
76% das ocupações. Cerca de 
300 milhões de trabalhadores 
recebem salários inferiores a 
1,90 dólar por dia. Nos países 
em desenvolvimento, a força 
de trabalho em situação de 
extrema pobreza ultrapassa 
114 milhões de pessoas, o 
que equivale a 40% de todos 
aqueles que estão emprega-
dos nessas regiões. A pobreza 
moderada (situação na qual 
está quem recebe entre 1,9 
e 3,1 dólares por dia) atinge 
430 milhões de trabalhadores.

São imensas as desigualda-
des de gênero: as mulheres 
ganham menos e ocupam a 
maioria dos empregos vulne-
ráveis. Os jovens enfrentam 
restrições para o acesso a um 
posto de trabalho precário e 
convivem com taxas de desem-
prego três vezes superiores às 
dos adultos. O emprego rural 
já não é mais substituído pelo 
industrial e urbano. A ocupa-
ção rural é eliminada e agora 
suprida por um posto no seg-
mento dos serviços, a maioria 
de baixa qualidade, precária 
e vulnerável, com pequenos 
salários. 

Enquanto isso, o emprego 
industrial entra em declínio. 
A desindustrialização precoce 
dos países emergentes com-
promete o desafi o de alçar e 
emparelhar o desenvolvimento 
produtivo dessas nações ao das 
desenvolvidas. O crescimento 
econômico está anêmico, com 
baixo investimento privado, 
escassez de demanda (baixos 
salários, empregos precários e 
inseguros etc.), desigualdade 
crescente de renda e riqueza, 
o que esteriliza ainda mais a 
demanda.

O processo civilizatório a 
partir do emprego regride. 
Montam-se armadilhas e os 
confl itos vão aumentar. Tem-
pos de tempestades

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

Econômico e Social e do Grupo 
Reindustrialização.

Clemente Ganz Lúcio (*)
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O papa Francisco denun-
ciou ontem (16), por ocasião 
do Dia Mundial da Alimen-
tação, a “falta de vontade 
política” para erradicar a fome 
no mundo. A mensagem foi 
enviada ao diretor-geral da 
FAO, o brasileiro José Grazia-
no da Silva. A data é celebrada 
anualmente em mais de 150 
países e também corresponde 
à fundação da própria FAO.

“Como em outras problemá-
ticas que atingem a humanida-
de, enfrentamos obstáculos na 
solução dos problemas, com 
barreiras inevitáveis em fun-
ção de indecisões ou atrasos, 
com a falta de determinação 
dos responsáveis políticos, 
tantas vezes imersos somente 
nos interesses eleitorais”, ex-
plicou. O tema da data neste 
ano é: “As nossas ações são 
o nosso futuro. Um mundo 
com fome zero para 2030 é 
possível”. 

Para Francisco, resulta im-
prescindível que a “sociedade 
civil organizada, os meios de 
comunicação e as instituições 
educativas unam suas forças 
na direção certa”. Segundo 

Segundo o Pontífi ce, aumenta o número de pessoas que não 

têm nada para comer.

Uma descoberta feita por ar-
queólogos italianos pode ajudar 
a desvendar a verdadeira data 
da erupção do vulcão Vesúvio 
que devastou a antiga cidade 
romana de Pompeia, no ano 79 
d.C. Até então, acreditava-se 
que a catástrofe havia ocorrido 
em agosto, mas uma inscrição 
feita em carvão vegetal indica 
que ela pode ter acontecido em 
outubro daquele ano.

A escrita, descoberta nas 
escavações na casa conhecida 
como “Regio V”, diz “17º dia 
antes das calendas [primeiro 
dia de cada mês no antigo 
calendário romano] de novem-
bro”, o que corresponde a 17 
de outubro. “É uma descoberta 
extraordinária”, afi rmou o mi-
nistro dos Bens Culturais da 
Itália, Alberto Bonisoli. “Pode 
ser que alguém tenha errado 
e feito uma inscrição não fi el, 
mas, com muita humildade, tal-

Inscrição que pode reescrever a história de Pompeia.

A constatação é da orga-
nização ambiental WWF, 
em levantamento com 11 

mil pessoas de dez países, entre 
eles o Brasil.

A pesquisa, divulgada ontem 
(16), Dia Mundial da Alimen-
tação, mostra que, apesar do 
sistema alimentar ser o maior 
consumidor de recursos natu-
rais e o maior emissor de gás 
de efeito estufa, a maioria dos 
entrevistados não faz a conexão 
deste processo com a ameaça 
à natureza.

De acordo com o estudo, 40% 
dos jovens entre 18 e 24 anos 
acham que a ameaça ao planeta 
é menos que signifi cante e ape-
nas 9% deles acreditam que a 
forma de produção de alimen-
tos é a maior ameaça. Nessa 
faixa etária, 11% respondeu 
que não vê nenhuma ameaça. 
A consciência sobre o assunto 
é maior entre as pessoas com 
mais de 55 anos. Mais da metade 
dos entrevistados nessa idade, 
acreditam que a produção e 
consumo de alimentos repre-
sentam ameaça signifi cante à 
natureza.

Segundo a WWF, a cadeia 
de produção de alimentos usa 
34% do solo e 69% da água 
disponível nos rios. É ainda a 

Segundo a WWF, a cadeia de produção de alimentos usa 34% do solo e 69%

da água disponível nos rios.

O diretor-geral da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
convocou uma reunião do co-
mitê internacional para defi nir 
se o surto de ebola identifi cado 
na República Democrática do 
Congo confi gura emergência 
em saúde pública de interesse 
internacional. A previsão é que 
o grupo se reúna hoje (17) para 
a tomada de decisão.

Em agosto, o diretor-geral da 
OMS chegou a fazer um apelo 
para que todas as partes en-
volvidas em confl itos armados 
na República Democrática do 
Congo baixassem as armas e 
ajudassem a conter o avanço do 
surto. Na ocasião, Tedros disse 
estar mais preocupado com este 
novo surto da doença, identifi -
cado inicialmente na província 
de Kivu do Norte, do que fi cou 
com o surto anterior, que atingiu 
a província de Equateur.

“Na noite em que fi camos 

em Beni [município de Kivu 
do Norte], houve um incidente 
a cerca de 15 km. Quatro civis 
foram mortos e vários deles 
foram sequestrados. Este am-
biente é realmente propício 
para que o ebola se espalhe 
livremente”, disse. A província 
de Kivu do Norte concentra 
mais de 1 milhão de refugiados 
e faz fronteira com Ruanda e 
com Uganda. A OMS chegou a 
alertar autoridades de países vi-
zinhos para que se mantenham 
alertas e preparadas, caso seja 
necessário agir contra o ebola.

A República Democrática do 
Congo registrava, até segunda-
-feira (15), um total de 214 
casos de ebola, sendo 179 
confi rmados e 35 prováveis. 
Há ainda 25 casos classifi ca-
dos de suspeitos e em fase de 
investigação. Também foram 
contabilizadas no país, segundo 
a entidade, 139 mortes provo-
cadas pela doença (ABr).

Itália aprova corte 
em aposentadorias 
de senadores

A mesa diretora do Senado da 
Itália aprovou ontem (16) uma 
deliberação para recalcular as 
aposentadorias de parlamentares. 
A medida, que já havia sido adotada 
pela Câmara, em julho passado, re-
cebeu 10 votos favoráveis na mesa 
diretora e apenas um contrário, 
mas a votação foi boicotada pelos 
oposicionistas Partido Democrá-
tico (PD), de centro-esquerda, e 
Força Itália (FI), de centro-direita.

Apesar do discurso do governo 
de que esse é o “fi m dos vitalícios”, 
a medida, na verdade, apenas muda 
a forma de calcular as aposentado-
rias. Os benefícios concedidos no 
passado, que foram defi nidos em 
função do último salário recebido, 
passarão a ser baseados na contri-
buição efetuada durante o mandato 
parlamentar. 

“Dito e feito. Promessa manti-
da. Tchau, tchau, vitalícios. Esse 
privilégio não existirá mais para 
ninguém”, comemorou o líder do 
antissistema Movimento 5 Estrelas 
(M5S) e ministro do Trabalho, 
Luigi Di Maio.

A aprovação da medida levou os 
membros do partido a celebrarem 
na frente do Senado. Além disso, Di 
Maio afi rmou que o governo cortará 
os repasses para as regiões que 
não reduzirem aposentadorias de 
ex-dirigentes. “Não deve existir um 
vitalício sequer na Itália”, ressaltou 
(ANSA).

Samarco será 
reiniciada no
início de 2020

Rio - A operação da mineradora 
Samarco deverá ser reiniciada no 
início de 2020, segundo o presi-
dente da Vale, Fabio Schvarts-
man, que participa do evento FT 
Commodities, no Rio de Janeiro. 
O executivo informou ainda que a 
empresa consumiu R$ 5,3 bilhões 
em indenização e que esse valor 
não representa nem a metade 
do que deve ser gasto para com-
pensar as pessoas prejudicadas 
pelo acidente provocado pela 
mineradora.

“A percepção por causa do 
acidente da Samarco foi muito 
ruim. Mas o que podemos fazer? 
Todos lamentamos muitíssimo, 
mas temos que seguir em frente. 
Nossa fundação tem o objetivo de 
indenizar os afetados pelo aciden-
te. É importante enfatizar que foi 
uma opção, porque, se quiséssemos 
podíamos deixar por conta do ju-
diciário, que é lento. Mas fi zemos 
o contrário”, afi rmou o presidente 
da Vale (AE).
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Produção de alimentos não ameaça 
meio ambiente, acredita consumidor

A ameaça ao meio ambiente causada pelo processo de produção, consumo e desperdício de alimentos 
não é reconhecida por 91% dos consumidores

maior causa de desmatamento e 
perda de habitat. A organização 
aponta ainda que um terço de 
todos os alimentos produzidos 
nunca é consumido e o volume 
desperdiçado é responsável por 
um terço das emissões de gases 
de efeito estufa provocadas pelo 
sistema alimentar. Na última 
semana, relatório da ONU des-
tacou o prazo curto para conter 
os problemas que o sistema de 
alimentos acarreta para a ques-
tão das mudanças climáticas. 

De acordo com o Painel 
Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas (IPCC) 
das Nações Unidas, se o mun-
do não evitar o aquecimento 
global acima de 1,5°, em re-
lação ao nível pré-industrial, 
haverá resultados catastrófi cos 
e devastadores até o fi m deste 
século para a humanidade. 
Entre as consequências estão 
a perda de ecossistemas, da 
biodiversidade, de habitats 
naturais e espécies, aumento do 
nível do mar, além de impacto 
na saúde humana, na produção 
de alimentos (com redução dos 
campos de milho, arroz, trigo e 

outros grãos) e no acesso à água.
Na pesquisa, 80% dos entre-

vistados sentem que o problema 
pode ser resolvido. Para 66%, 
os governos devem agir mais e 
outros 60% querem que as em-
presas aumentem seus esforços 
para conter o problema. A WWF 
diz que é possível fazer que 
o sistema alimentar funcione 
para as pessoas e para a natu-
reza se a comida for produzida 
de forma mais sustentável, 
distribuída de forma mais justa 
e consumida de maneira mais 
responsável (ABr).

Papa diz que ‘falta vontade 
política’ para erradicar fome

o Pontífi ce, aumenta cada vez 
mais o número de pessoas que 
não têm nada ou quase nada 
para comer, e o tema se torna 
um chamado urgente à respon-
sabilidade a todos os atores 
que compartilham a agenda 
2030 para o desenvolvimento 
sustentável.

Além disso, o Papa também 
atribui a fome à extrema de-
sigualdade, à má distribuição 

de recursos, às consequên-
cias das mudanças climáti-
cas e a conflitos armados. 
Ainda que o programa 
internacional “Fome Zero 
2030” tenha 12 anos para 
ser completado, Francisco 
afirma que “os pobres não 
podem esperar”. “É neces-
sário agir urgentemente de 
modo coordenado e sistemá-
tico”, disse (ANSA).

A verdadeira data de erupção em Pompeia

vez estejamos reescrevendo os 
livros de história”, acrescentou.

Segundo o diretor-geral do 
sítio arqueológico, Massimo 
Osanna, a inscrição pode ter 
sido feita por um “operário bem-
-humorado” na parede de um 
cômodo que estava em reforma. 
“É algo extraordinário poder 
fi nalmente datar a erupção de 

maneira segura”, declarou. 
Pompeia fi ca nos arredores 

de Nápoles e foi totalmente 
destruída pela erupção do 
Vesúvio em 79 d.C., que deixou 
corpos petrifi cados até os dias 
de hoje. O local é atualmente a 
segunda atração turística mais 
visitada da Itália, atrás apenas 
do Coliseu (ANSA).

Ebola: OMS pode declarar 
emergência no Congo

Divulgação



Devo aceitar trabalho 
temporário ou por projeto?
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A - Mensagem ao Futuro
Meu Último Desejo é um serviço inédito no Brasil. Entre os principais 
objetivos da plataforma, está o fato de gerar uma refl exão para que as 
pessoas possam se aproximar uma das outras, reativando os laços afeti-
vos. O site também possui outras propostas, que é arquivar mensagens 
para os seus futuros tataranetos, deixar segredos, para que mesmo após 
a morte, as pessoas recebam mensagens afetivas. Serve também para 
arquivar testamento, senhas, questões burocráticas. A plataforma se 
transformou numa ferramenta que permite que as pessoas façam uma 
refl exão, ainda em vida, sobre seus últimos desejos. Saiba mais: (http://
meuultimodesejo.com.br/).

B - Sephora Accelerate
Seu inglês é fl uente e quer acelerar seu negócio? Atente-se a esta 
oportunidade! A Sephora, maior rede de produtos de beleza do mun-
do, abriu as inscrições para a nova edição do ‘Sephora Accelerate’, 
programa que ajuda mulheres empreendedoras de startups de beleza, 
tecnologia, sustentabilidade e merchandising a serem bem-sucedidas 
em seus negócios, proporcionando, durante seis meses de treinamento 
– que inclui um bootcamp nos Estados Unidos – conhecimento sobre as 
habilidades e as ferramentas necessárias para se criar boas estratégias 
neste mercado, além de acompanhamento por mentores especializados. 
Mais informações e inscrições (www.sephorastands.com/accelerate). 

C - Estudos em Gerontologia 
Nos próximos dias 23 e 24, acontece a VI Jornada de Estudos em Geron-
tologia da UFSCar. O tema é “Diálogos sobre inovação social e velhice”, 
e o evento é aberto a profi ssionais, estudantes, pesquisadores e a todo 
o público interessado, com inscrições  gratuitas. Objetiva promover re-
fl exões e disseminar conhecimento sobre inovação social na velhice no 
contexto da promoção do envelhecimento ativo, explorando dimensões 
do trabalho, tecnologia, saúde, esporte, lazer, arte e cultura. A ideia é 
proporcionar espaços de refl exão sobre Gerontologia entre profi ssionais 
de diversos segmentos, gestores e a comunidade local. Mais informações 
em: (www.observatorioenvelhecimentoativo.ufscar.br).

D - Esporte e Turismo
De sexta-feira (19) a domingo (21), no Centro de Exposições São Paulo 
Expo, acontece o principal evento de esportes e turismo de aventura da 
América Latina, a Adventure Sports Fair. A lista de atrações inclui simula-
dor de voo livre, pista de curling (em pista de gelo), circuito de arvorismo, 
parede de escalada com queda livre, hóquei, além de tanques de mergulho 
e remada, onde se poderá testar caiaques, pranchas de Stand Up Paddle e 
cilindro, campeonato de Boulder, área de camping e ofi cinas com escoteiros. 
Na área externa, o visitante poderá conferir a apresentação de Wheeling, 
esporte praticado com motocicletas, com uma atleta brasileira tetra cam-
peã na modalidade. Outras informações em: (www.adventurefair.com.br). 

E - Logística e Cargas
Você pode até não perceber, mas a logística está presente em nosso 
dia a dia, dos pequenos aos grandes itens de consumo. E para que todo 
este sistema funcione, existem inúmeras empresas e profi ssionais em 
constante atualização para que o setor se desenvolva. Visando reunir 
estes principais players é que a cidade de Joinville recebe a edição 2018 
da Logistique - Feira de Logística e Negócios Multimodal de Cargas, 
entre os próximos dias 23 a 25.Com o slogan “Otimização Logística com 
a Integração Perfeita entre os Modais”, a Logistique 2018 contará com 
80 marcas em exposição, apresentando soluções completas para toda a 
cadeia logística. Inscrição e mais informações: (www.logistique.com.br).

F - Negociações Trabalhistas
Para aproximar as entidades patronais que representam o comércio 
varejista do setor contábil, por meio de conteúdo de qualidade, acontece 
amanhã (18), no Auditório do Sincopeças-SP, o 5º Encontro dos Sindi-
catos Patronais do Estado de São Paulo com os Contabilistas. Objetiva 
esclarecer o procedimento da negociação coletiva de trabalho, tendo 
em vista a sanção da reforma trabalhista. Importante orientação para 
que os profi ssionais e empresários tenham pleno domínio de todos os 
itens que validam o acordado sobre o legislado. Aborda: “Cláusulas 
Negociáveis em Convenção Coletiva” e “A importância das Empresas 
nas Assembleias”. Além de contabilistas, também podem se inscrever 
empresários, gestores, administradores e profi ssionais de RH. Informa-
ções e inscrições: (encontroecos@gmail.com).

G - Pista da Nissan
A Nissan não vai apenas apresentar pela primeira vez na América Latina 
o novo Nissan Leaf, durante o Salão do Automóvel de São Paulo; a mar-
ca japonesa vai deixar o seu modelo disponível para que os visitantes 
possam experimentá-lo. O carro 100% elétrico mais vendido do mundo, 
com mais de 350 mil unidades comercializadas globalmente, estará na 
área exclusiva de test drive da Nissan no evento. Assim, de 8 a 18 de 
novembro, quem for ao Salão poderá ver e também conduzir o novo 
Nissan Leaf veículo que representa um novo patamar no mercado de 
carros elétricos produzidos em larga escala, oferecendo mais autonomia, 
tecnologias avançadas, além de um design renovado e dinâmico.

H - Moda Infantojuvenil
Estilos, cores e peças que vão ditar as tendências da moda infantojuvenil 
para o Outono-Inverno, e meia-estação em 2019, serão apresentadas por 
especialistas do setor no Ciclo de Palestras Trend Fórum, durante a 
FIT0/16 - Feira Internacional do Setor Infantojuvenil, Teen e Bebê. Em 
sua 51ª edição, o maior evento da América Latina, acontece de 22 a 24 de 
novembro, no Expo Center Norte. Para Sofi a Martellini, que falará sobre 
as tendências de comportamento que vão impactar o consumo do público 
infantojuvenil, há uma infl uência do adulto, tanto no comportamento 
quando na moda, com várias tendências evoluindo do feminino/masculino 
adulto para as crianças. Mais informações: (http://www.fi t016.com.br/).

I - Leilão de Imóveis 
Acontece, no próximo dia 25, às 14h, o leilão de modalidades online e presen-
cial de itens do Banco Pan, organizado pela Gustavo Reis Leilões. São cerca 
de 11 imóveis localizados na Bahia, Maranhão, Minas Gerais, RG do Norte, 
Sergipe e São Paulo. Reúne itens como terrenos, sala comercial, apartamento, 
galpão e casas. Um dos lotes disponíveis para arremate, por exemplo, é um 
apartamento no condomínio Anália Franco Magnifi que, no Tatuapé, com 
quatro vagas de garagem e uma infraestrutura que conta com piscina, salão 
de festa, playground, salão de jogos e sauna. O lance inicial para este lote é de 
R$1.775.500,00. Mais informações no site: (www.gustavoreisleiloes.com.br).

J - Comunicação e Marketing 
Estão abertas as inscrições para o Knowledge Sharing Program (KSP), 
programa internacional da AlquimiaBrazil que promove o compartilhamento 
de conhecimentos junto a empresas globais norte-americanas e executi-
vos brasileiros. Entre 10 e 16 de novembro, um tour de negócios por oito 
AdTechs e Tech Agencies de Nova York, onde conhecerão as novidades na 
comunicação, no marketing e na gestão, e o que há de mais moderno em 
tecnologia de comunicação de marketing. Voltado para executivos preocu-
pados com a adaptação de suas empresas às demandas e desafi os da Era 
Digital. O tema do programa desse ano é “Journey to Modern Advertising 
Technology”. Inscrições e mais informações: (http://alquimiabrazil.com/).

A - Mensagem ao Futuro
Meu Último Desejo é um serviço inédito no Brasil. Entre os principais 

D - Esporte e Turismo
De sexta-feira (19) a domingo (21), no Centro de Exposições São Paulo 

Muitos profi ssionais 

tendem a se perguntar 

se vale a pena aceitar 

um trabalho temporário 

ou por projeto

Alguns ainda acreditam 
que isso pode prejudicar 
sua carreira ou mesmo 

tirá-lo de seu foco principal. 
Mas, isso não passa de um 
grande equívoco. Aceitar esse 
tipo de proposta pode ser 
muito promissor, desde que o 
profi ssional saiba aproveitar 
bem as oportunidades que 
surgirem.

Várias empresas abrem va-
gas temporárias para cobrir 
férias, licenças ou afastamen-
tos de seus colaboradores. Ao 
encarar um desafi o desses, o 
profi ssional ganha a oportu-
nidade de aprender e demons-
trar seu potencial. Com um 
bom desempenho, é grande a 
chance de surgir um convite 
para continuar na empresa.

O ganho com a ampliação 
da rede de contatos também é 
enorme. Ao circular em novos 
ambientes, o profi ssional au-
menta sua visibilidade, poden-
do se tornar alvo de novas pro-
postas temporárias ou mesmo 
efetivas. Se não for dentro da 
própria empresa, pode ser até 
mesmo em um cliente, parceiro 
ou fornecedor. Quando se está 
na ativa, marcando presença, a 
chance de ser visto e lembrado 
é muito maior. 

Com a nova legislação tra-
balhista, outro formato de 
trabalho que vem ganhando 

destaque é o por projeto. Pro-
fi ssionais de vários segmentos 
estão sendo convidados a 
atuarem especifi camente em 
uma demanda da empresa, por 
um curto período de tempo. 
Normalmente, é para atender 
a um trabalho pontual, que 
tem começo, meio e fi m, dis-
pensando a necessidade de a 
empresa manter um quadro 
fi xo de colaboradores.

Muitas vezes, alguns profi s-
sionais que vivem a experiência 
do trabalho por projeto acabam 
se identifi cando com o formato 
e continuam em busca de novas 
oportunidades no mesmo per-
fi l. Embora traga menos segu-
rança fi nanceira e estabilidade 
profi ssional, muitos apreciam 
atuar de uma ponta à outra em 
um trabalho específi co. Assim, 
alguns acabam até se tornando 
consultores independentes, 
atuando exclusivamente em 
projetos.

Para encontrar esse tipo 
de oportunidade, em ambos 
os casos, é muito importante 
que o profi ssional ative sua 
rede de networking. Tanto 
para trabalho temporário 
quanto para projetos, também 
é possível encontrar vagas em 
vários canais de comunicação. 
Portanto, é preciso circular e 
fazer as pessoas saberem que 
tipo de oportunidade você está 
buscando. 

Uma longa jornada se faz com 
um passo de cada vez.  

(*) - É Gerente de Hunting e 
Outplacement da NVH - Human 

Intelligence (www.nvhhuman.com.br).

Fernanda Andrade (*)

O comércio varejista no 
Estado de São Paulo voltou a 
abrir novos postos de trabalho 
em agosto, após três meses de 
baixas. No mês, foram criados 
8.862 empregos formais, re-
sultado de 75.979 admissões 
e 67.117 desligamentos. Foi 
o melhor saldo para agosto 
desde 2014. Com esse de-
sempenho, o setor encerrou 
agosto com um estoque ativo 
de 2.064.167 de vínculos 
empregatícios, leve queda de 
0,1% em relação ao mesmo 
mês do ano passado. 

Entretanto, no acumulado 
dos últimos 12 meses, 1.741 
vagas foram eliminadas. Os 
dados compõem a pesquisa 
realizada mensalmente pela 
FecomercioSP com base nos 
dados do Caged, e a Rais. Em 
agosto, as nove atividades 
analisadas registraram cres-

Destaque para os supermercados que geraram

4.782 novas vagas.

“Eu espero que a 
primeira-ministra 
apresente algo cria-

tivo o sufi ciente para resolver 
este impasse”, disse o presi-
dente do Conselho Europeu, 
Donald Tusk. “Nós precisamos 
de ‘novos fatos’ para avançar 
nas conversas”, acrescentou.

“Nós não chegamos lá ainda”, 
disse Michel Barnier, o negocia-
dor-chefe da UE para a questão. 
“Permanecem muitas questões 
em aberto, portanto precisamos 
de mais tempo para chegar a 
esse acordo global”. Barnier 
disse que um acordo não deve 
acontecer até novembro, após 
as negociações realizadas no 
último fi m de semana junto 
ao Conselho Europeu, em Lu-
xemburgo. “Nós vamos usar 
esse tempo calmamente, com 
intenções sérias, para chegar 
a um acordo fi nal nas próximas 
semanas”, afi rmou Barnier.

Após uma reunião de gabine-
te que durou três horas ontem 
(16), a primeira-ministra britâ-
nica, Theresa May, disse que o 

O Reino Unido teme a criação de fronteiras dentro de seu próprio território.

FGV: baixa probabilidade de 
aumento da atividade

São Paulo - O Indicador Antecedente 
Composto da Economia (Iace) para o 
Brasil teve queda de 1,6% em setembro, 
alcançando 113,8 pontos, informam 

o Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) e 
The Conference Board (TCB).

Já o Indicador Coincidente Composto 
da Economia (ICCE), que mensura as 
condições atuais da economia, cedeu 
1,4% no nono mês do ano, invertendo 

a dinâmica de alta após três aumentos 
consecutivos. Conforme o economista 
Paulo Picchetti, do Ibre/FGV, a oscila-
ção negativa do ICCE em setembro dá 
continuidade à tendência de volatilidade 
em torno da estagnação que vem carac-
terizando os últimos meses. 

“Em um contexto onde o cenário po-
lítico ainda contamina as expectativas 
econômicas, a queda acumulada em seis 
meses do Iace acentuou-se, sinalizando 
uma baixa probabilidade de aumento 
no ritmo da atividade econômica nos 
próximos meses”, informou (AE).

Setor de serviços 
cresceu 1,2% de 
julho para agosto

O volume do setor de serviços 
cresceu 1,2% de julho para 
agosto, após ter recuado 2% 
de junho para julho. Os dados 
são da Pesquisa Mensal de Ser-
viços (PMS), divulgada ontem 
(16), no Rio de Janeiro, pelo 
IBGE. Pela pesquisa, o setor 
teve crescimento de 1,6% na 
comparação com agosto do 
ano passado, mas teve quedas 
de 0,5% no acumulado do ano 
e de 0,6% no acumulado de 12 
meses.

A receita nominal do segmen-
to cresceu 1,1% de julho para 
agosto, 4,8% na comparação 
com agosto do ano passado, 
2,2% no acumulado do ano 
e 2,8% no acumulado de 12 
meses. O crescimento de 1,2% 
no volume de serviços de julho 
para agosto foi puxado pelos 
transportes, serviços auxiliares 
aos transportes e correios, que 
tiveram alta de 3,2%.

Também foram registrados 
aumentos nos segmentos de 
serviços profi ssionais, admi-
nistrativos e complementares 
(2,2%) e de outros serviços 
(1%). O estudo registrou que-
da nos serviços de informação 
e comunicação (-0,6%) e nos 
prestados às famílias (-0,8%) 
(ABr).
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Para UE, acordo por Brexit 
levará ‘algumas semanas’

As negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit) terão um novo capítulo hoje 
(17), quando lideranças britânicas, além de representantes dos outros 27 países-membros do bloco se 
reúnem em Bruxelas para uma rodada de dois dias de negociações

governo precisa se manter “jun-
to e fi rme”. A possível fronteira 
física entre a República da Irlan-
da e a Irlanda do Norte segue 
sendo o principal entrave para 
o acordo. Membros do governo 
May disseram à imprensa britâ-
nica que a questão das Irlandas 

é um “problema signifi cativo”, 
já que o Reino Unido teme a 
criação de fronteiras dentro de 
seu próprio território.

As negociações são regidas 
por um princípio chamado 
“backstop”, que garante que, se 
não houver acordo, a fronteira 

entre as Irlandas permaneça 
inalterada, ou seja, inexistente. 
Se isso acontecer, a Irlanda do 
Norte, que é território britânico, 
continuaria no mercado comum 
e na união alfandegária e fi caria 
submetida a regras diferentes do 
restante do Reino Unido (ANSA).

Varejo paulista voltou a criar 
empregos formais em agosto

cimento do estoque de em-
pregados, com destaque para 
supermercados, com geração 
de 4.782 novas vagas.

No comparativo anual , 
quatro das nove atividades 
analisadas apontaram cresci-
mento do estoque de empre-
gados em relação ao mesmo 
mês do ano anterior, com 
destaque para os segmentos 

de farmácias e perfumarias 
(1,9%) e de eletrodomésti-
cos, eletrônicos e lojas de 
departamentos (1,8%). Por 
outro lado, os setores de 
lojas de vestuário, tecidos e 
calçados (-2,4%) e lojas de 
móveis e decoração (-1,4%) 
sofreram as maiores quedas 
na mesma base comparativa 
(AI/FecomercioSP).

A Petrobras assinou ontem 
(16) acordo com a China Na-
tional Petroleum Corporation, 
para conclusão das obras da 
refi naria do Complexo Petro-
químico do Estado do Rio de 
Janeiro (Comperj) e investi-
mentos no cluster de Marlim, 
na Bacia de Campos. A parceria 
prevê o desenvolvimento de 
estudos de viabilidade técnica 
do estado atual do Comperj e 
avaliação econômica.

Segundo a Petrobras, depois 
avaliados custos e benefí-
cios do negócio, a intenção 

é formar uma joint venture, 
que será responsável pela 
conclusão do projeto e ope-
ração da refi naria, com 80% 
de participação da Petrobras 
e 20% da CNPC. 

Há previsão de criação de 
uma joint venture também 
no segmento de exploração e 
produção da refi naria, com 20% 
de participação da empresa 
chinesa no cluster de Marlim, 
que integra as concessões de 
Marlim, Voador, Marlim Sul 
e Marlim Leste, na Bacia de 
Campos (ABr).

Acordo para retomar 
Comperj
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Escolha o avião certo
Os eleitores do Brasil 

estão no aeroporto 

para escolher o avião. 

Depois de embarcados só 

poderão desembarcar no 

destino escolhido

Tem um avião que vai para 
o país da utopia, onde os 
fi ns justifi cam os meios, 

usados pela tripulação para 
chegar onde quer, onde possa 
mandar e desmandar ao seu 
bel prazer para pôr em prática 
um plano de massifi cação geral 
da população, mesmo que para 
isso tenha que semear o caos 
e o apagão mental. 

O outro avião vai enfrentar 
turbulências até achar a se-
renidade do céu azul, terá de 
traçar uma rota que escape 
da tormenta que se avizinha, 
protegendo a liberdade, a indi-
vidualidade, o fortalecimento 
da família para que surjam ge-
rações fortes aptas e dispostas 
a construir um mundo melhor. 
Logo será dada a última chama-
da; prepare-se para embarcar 
no avião certo.

O cenário mundial tem 
como pano de fundo dinheiro 
e poder. Há duzentos anos a 
Inglaterra formou o centro das 
fi nanças com a criação da libra 
esterlina, palavra derivada da 
medida de peso. O marco ale-
mão não conseguiu se manter. 
Ao término da Segunda Guerra 
Mundial, o dólar se impôs, 
carreando o poder para os 
seus detentores. Há trilhões 
de dólares nos paraísos fi scais. 

O iene do Japão teve des-
taque. O euro tenta se impor, 
mas enfrenta difi culdades na 
aglutinação dos estados da 
Europa. O dólar tem navega-
do com fi rmeza. A China está 
despontando como potência 
econômica, para isso tratou de 
acumular reservas em dólares 
como nenhum outro país o fez, 
mas agora pretende dar força 
internacional à sua própria 
moeda, o yuan.  

Países periféricos como o 
Brasil fi cam à margem, de-
pendentes do fl uxo da moeda 
padrão nas transações mun-
diais, e assediado pelas forças 
dominantes para disponibilizar 
as riquezas naturais. Isso tudo 
tem a ver com as rotas adotadas 
pelos governantes que condu-
ziram o país a este aeroporto 
tumultuado de contas defi ci-
tárias, dívidas, produção pífi a, 
desemprego e baixo nível de 
escolarização. O Brasil precisa 
restabelecer a naturalidade na 
vida e na economia, possibili-
tando aumento da produção, 
trabalho, consumo e progresso 
na qualidade de vida.

Para fortalecer um país é 
preciso que surjam gerações 
fortes, sadias de corpo e alma, 
voltadas para o bem, aptas e 
dispostas a estabelecer pro-

pósitos de melhora geral. Só 
mesmo a mais crassa ignorân-
cia sobre o funcionamento das 
leis de Deus que se expressam 
na natureza poderia permitir a 
suposição de que com uso da 
genética e processos eugêni-
cos tecnológicos é possível 
criar gerações que atendam 
aos pressupostos dos deten-
tores do dinheiro e poder. A 
qualidade humana depende do 
espírito que encarnar. 

As experiências com repro-
dução de parceiros previa-
mente selecionados poderão 
gerar corpos bem desenhados, 
mas o ser humano vai depen-
der do espírito atraído para 
a encarnação, pois o estar 
vivo depende das condições 
de atração magnética entre o 
corpo gerado e alma. Sem essa 
atração o corpo não segura a 
alma. Quando a atração perde 
calor há a separação, deixando 
inerte o corpo material, fato 
que era evidente para povos 
da antiguidade que viviam em 
estreita sintonia com as leis da 
natureza.  

A Terra fi cou extremamente 
contaminada com a presença 
de seres humanos que des-
denham da vida espiritual, 
desrespeitando suas leis. 
Decadência, guerras, miséria 
atestam o que os homens 
fi zeram de errado no planeta 
outrora tão hospitaleiro. A 
purifi cação da Terra depende 
do despertar espiritual. O ser 
humano aderido fortemente 
ao mundo material perdeu as 
aspirações nobres elevadas 
e agiu inescrupulosamente 
como nenhuma outra criatura, 
arrastando o infortúnio para 
esta parte da Criação. Mui-
tos estão se aproveitando da 
confusão global para externar 
o que de pior o ser humano é 
capaz.

As trevas querem destrui-
ção. A guerra vem se arras-
tando há milênios. No auge 
da escuridão, o Criador enviou 
Jesus com Luz do Divino. 
Mesmo assim a decadência 
espiritual não foi estancada. As 
trevas continuaram seu ataque 
destruidor por não encontra-
rem resistência. A Sodoma 
devassa avança no ataque à 
feminilidade, única apta a gerar 
fi lhos com caráter voltado para 
o Bem. Com o afastamento do 
saber das leis da Criação, os 
seres humanos acolheram a 
mentira, deixando crescer a 
insatisfação e a revolta. 

Vivemos num tempo de guer-
ra. Faltando a ‘Luz da Verdade’, 
faltará tudo.

 
(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 

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

articulista colaborador de jornais e 
realiza palestras sobre temas ligados 

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

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

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

A direção do Barcelona deci-
diu reduzir as participações do 
ex-jogador Ronaldinho Gaúcho 
como embaixador mundial do 
clube devido a seu apoio de-
clarado ao candidato do PSL à 
Presidência da República, Jair 
Bolsonaro. A informação é do 
jornal catalão “Sport”, que diz 
que o posicionamento do ex-
-craque “surpreendeu o clube”. 

Segundo o diário, as posições 
“extremas” de Bolsonaro são 
“antagônicas aos valores que 
não apenas o Barcelona encar-
na, mas também a sociedade 
em geral”. “A homofobia, a 
misoginia e o racismo pregados 
por Jair Bolsonaro ao longo de 
mais de 30 anos de carreira 
política [...] são inaceitáveis 
do ponto de vista azul-grená, 

O texto foi aprovado on-
tem (16) na Comissão de 
Assuntos Econômicos 

do Senado. A duplicata em 
papel não será extinta. Deve-
rá continuar sendo emitida 
normalmente, especialmente 
em localidades menos desen-
volvidas do país e com mais 
dificuldades de acesso aos 
recursos de informática.

A novidade é que as informa-
ções das duplicatas deverão ser 
obrigatoriamente registradas 
em um sistema eletrônico. En-
tidades autorizadas pelo Banco 
Central serão responsáveis por 
guardar esses títulos, controlar 
os documentos, formalizar pro-
vas de pagamento e transferir 
titulares. Atualmente, essas 
informações fi cam dispersas. 
Caberá ao Conselho Monetário 
Nacional (CMN) fi xar as dire-
trizes para escrituração das 
duplicatas eletrônicas.

O texto considera como título 
executivo, sujeito a protesto, 
tanto a duplicata escritural 

Entre as vantagens da adoção da duplicata virtual está a menor chance de fraude.

“Ele é meu amigo’, 
diz Haddad sobre 
críticas de Cid 
Gomes

Rio - O candidato do PT à 
Presidência nas eleições 2018, 
Fernando Haddad, classifi cou 
como uma “coisa meio aca-
lorada” as críticas feitas pelo 
senador eleito do Ceará Cid 
Gomes (PDT) na noite de 
segunda-feira (15). “Uma coisa 
meio acalorada, não vou fi car 
comentando isso até porque eu 
tenho uma amizade com o Cid, 
ele fez elogios à minha pessoa”, 
disse Haddad a jornalistas na 
manhã de ontem (16). 

Em uma discussão, Cid Gomes 
disse que o PT perderá eleição se 
não fi zer mea-culpa e chamou a 
militância petista de “babaca”. O 
petista declarou que preferia ver 
o lado “positivo” das declarações 
do pedetista e que a amizade en-
tre os dois continuaria a mesma. 
Cid Gomes se envolveu em uma 
discussão com apoiadores do PT 
durante ato a favor de Haddad, 
em Fortaleza. Em vídeo que 
circula nas redes sociais, Cid faz 
elogios a Haddad, mas cobra que 
o PT faça um mea-culpa para 
conquistar o apoio do eleitorado.

“Tem de pedir desculpas, tem 
de ter humildade, e reconhecer 
que fi zeram muita besteira”, 
disse o senador eleito, sendo 
interrompido por pessoas da 
plateia. “É sim, é? Pois tu vai 
perder a eleição. Não admitir um 
mea-culpa, não admitir os erros 
que cometeu, isso é para perder 
a eleição e é bem feito. É bem 
feito perder a eleição”, afi rmou 
Gomes durante o ato (AE).

A Prefeitura de Roma anun-
ciou ontem (16) a renomeação 
de duas ruas da cidade que 
homenageavam signatários 
do “manifesto da raça”, docu-
mento que usava argumentos 
pretensamente científi cos para 
vender a falsa ideia de uma 
“raça ariana de origem italiana” 
e que serviu de base para as 
perseguições do regime fascista 
contra judeus.

As vias Arturo Donaggio 
e Edoardo Zavattari serão 
rebatizadas com nomes de 
duas vítimas do Holocausto, 
a serem escolhidas junta-
mente com a comunidade 
judaica de Roma e com 
moradores e estudantes das 
zonas em questão. O objetivo 
da prefeita Virginia Raggi é 
renomear todas as ruas que 
homenageiem signatários do 
manifesto da raça. Donaggio 
era psiquiatra e foi o mais 
velho dos 10 “cientistas” que 

A prefeita de Roma, Virginia Raggi.

Bolsonaro 
agradece a 
Salvini por 
apoio

O candidato do PSL à Presi-
dência, Jair Bolsonaro, voltou 
a agradecer ao ministro do 
Interior e vice-premier da 
Itália, Matteo Salvini, pelo 
apoio recebido durante a 
campanha eleitoral. “Grato 
pela consideração de Vossa 
Excelência, Vice-Primeiro-
-Ministro italiano! Um forte 
abraço aqui do Brasil!”, es-
creveu Bolsonaro no Twitter, 
em resposta a uma mensagem 
na qual Salvini comemorava 
os “novos ares” nas eleições 
brasileiras.

Além disso, o candidato 
republicou uma postagem 
na qual promete extraditar 
Cesare Battisti “imediata-
mente”, em caso de vitória nas 
eleições. Bolsonaro e Salvini 
já haviam trocado mensagens 
após o atentado contra o 
postulante do PSL, no início 
de setembro. O ministro do 
Interior é secretário federal 
da Liga, hoje a principal força 
da extrema direita na União 
Europeia (ANSA).

O presidente Michel Temer 
disse ter havido uma “trama” 
para impedi-lo de completar as 
reformas pretendidas por seu 
governo, mas que isso não tira 
sua esperança de aprovar, ainda 
em 2018, a reforma da Previdên-
cia, bem como algumas medidas 
de simplifi cação tributária. Du-
rante palestra ministrada ontem 
(16) na Associação Comercial 
do Paraná, Temer manifestou-
-se contrário à convocação de 
uma Assembleia Constituinte 
– possibilidade aventada e já 
descartada por integrantes das 
equipes dos dois candidatos que 
concorrem à Presidência.

“Faltaram [para meu gover-
no] as reformas da Previdência 
e a tributária. São duas refor-
mas que eu completaria se não 
fosse uma trama montada lá 
atrás para me impedir de le-
var a reforma da Previdência. 
Naquele período, tínhamos os 
votos contados para aprovar 
a da Previdência, mas hou-
ve uma trama que impediu 
exatamente por conta dos 
privilégios”, disse o presidente.

Segundo ele, a reforma da 

Temer faz palestra na Associação Comercial do Paraná,

em Curitiba.
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Em pauta no Senado a modernização 
da duplicata eletrônica

Está pronto para ser analisado pelo plenário do Senado, com pedido de apreciação em caráter de 
urgência, o projeto que moderniza o lançamento da duplicata eletrônica, gerada pela venda de 
mercadorias ou prestação de serviços por uma empresa

quanto a virtual. Mas exige, 
para a execução da emitida 
eletronicamente, que esteja 
acompanhada dos extratos de 
registros eletrônicos realizados 
pelos gestores do sistema. “Se-
gurança e agilidade nas transa-
ções com esse título virtual são 
elementos fundamentais para a 
elevação da oferta e a redução 
do custo de crédito aos empre-
endedores, principalmente às 

pequenas e médias empresas”, 
defendeu o relator da matéria, 
senador Armando Monteiro 
(PTB-PE) no parecer.

Entre as vantagens da adoção 
da duplicata virtual, Monteiro 
destacou a menor chance de 
fraude, possível com a emissão 
de “duplicatas frias”, e a eli-
minação do registro de dados 
incorretos sobre valores e de-
vedores. Um impacto positivo 

é destravar o uso de duplicatas 
como garantia na obtenção de 
crédito para capital de giro. O 
relator acredita haver poten-
cial de empréstimos usando 
esse instrumento de crédito 
da ordem de 5,3% do PIB ou 
de R$ 347 bilhões, “desde que 
se criem as condições para se 
ampliar a segurança e agilidade 
nas transações desses títulos” 
(ABr).

Temer diz acreditar na aprovação 
da reforma da Previdência este ano

Previdência está “formatada e 
pronta” para ser votada pelo 
Congresso. “Teremos dois me-
ses e pouco para realizá-la, mas 
isso dependerá da vontade do 
presidente a ser eleito. Quem 
sabe consigamos fazê-la ainda 
neste ano, junto a uma simplifi -
cação tributária. Seria um fecho 
de um governo reformista, que 
trouxe o país para o século 21. 
Reconheço que não será fácil, 
mas seria uma coisa extraordi-
nária”, acrescentou.

Em meio a elogios ao atual tex-
to constitucional, Temer teceu 
críticas a manifestações e pro-
gramas eleitorais que defendam 
a instauração de uma assembleia 
constituinte no país. “Quando 
dizem querer uma nova Cons-
tituição, eu pergunto, para quê? 
Vá na [atual] Constituição que 
você já encontra tudo. Temos 
direito do trabalhador, direitos 
sociais, teses liberais. Para dar 
segurança jurídica, você precisa 
ter estabilidade social” (ABr).

Barça se afasta de Ronaldinho 
por apoio a Bolsonaro

já que o Barça é um dos clubes 
que mais se posicionaram inter-
nacionalmente em lado oposto 
ao de Bolsonaro”, diz o “Sport”.

O Barcelona não criticará aber-
tamente a postura de Ronaldinho, 
mas “altas esferas” do clube deci-
diram “diminuir sua presença em 
atos institucionais”, como eventos 
de patrocinadores e amistosos de 
ex-craques. O mesmo deve acon-
tecer com Rivaldo, que também 
apoia Bolsonaro, de acordo com 
o jornal catalão.

Ronaldinho declarou voto 
no candidato do PSL em 6 de 
outubro, um dia antes do pri-
meiro turno das eleições, com 
uma foto no Instagram em que 
ele aparece de costas, vestindo 
uma camisa da seleção com o 
número 17 (ANSA).

Roma rebatizará ruas que 
homenageiam fascistas

assinaram o documento. Já o 
biólogo Edoardo Zavattari foi 
um dos principais teóricos do 
“racismo biológico”.

Em junho passado, Raggi já 
havia rechaçado uma moção 
aprovada pela Câmara Muni-
cipal para rebatizar uma via 

pública com o nome de Giorgio 
Almirante, ícone do fascismo e 
ex-ministro da Cultura Popular 
na República Social Italiana, a 
“República de Salò”, estabele-
cida pela Alemanha nazista sob 
um governo fantoche de Benito 
Mussolini (ANSA). 

Foto 

compartilhada 

por Ronaldinho 

Gaúcho para 

demonstrar 

apoio ao 

cadidato Jair 

Bolsonaro.

A Comissão de Educação e Cultura do Senado 
deve realizar em breve uma audiência pública 
para tratar sobre restrições ao exercício da ati-
vidade de músico no país. Foi aprovado ontem 
(16) um requerimento do senador Cristovam 
Buarque (PPS-DF) com este objetivo e a data 
da audiência ainda será defi nida pela presidente 
do colegiado, Lúcia Vânia (PSB-GO).

No requerimento para a audiência, Cristovam 
reclama da Portaria 656/2018, expedida pelo 
Ministério do Trabalho, que a seu ver prejudica 
a maioria dos 8 milhões de músicos em atividade 
no país. O senador alega que, sob o pretexto de 

oferecer um modelo de Contrato de Trabalho e de 
Nota Contratual para a contratação de músicos, 
a referida portaria prejudica a categoria, opinião 
também defendida pelo senador Pedro Chaves 
(PRB-MS). “A portaria estabelece exigências 
prévias de pagamentos de taxas, a obrigatorie-
dade do músico estar inscrito na Ordem dos 
Músicos do Brasil (OMB) e contribuições, além 
do cumprimento de rotinas e rituais burocráticos. 
Estabelece também outras exigências que, pro-
vavelmente, nem mesmo o legislador ordinário 
poderia criar”,  pontuou Chaves durante a leitura 
do requerimento de Cristovam (Ag.Senado).

Restrições ao exercício da profi ssão de músico



A utilização de dados 

vindos de diversas 

fontes tem se tornado 

comum em setores como 

indústria, varejo, saúde, 

entre outros

Ao analisar esse material, 
é possível melhorar ex-
periências de consumo, 

otimizar a produção industrial, 
prever doenças e, consequen-
temente, economizar altas 
quantias de dinheiro. Por 
isso, muitas empresas estão 
investindo em armazenar e 
analisar dados como nunca 
fi zeram antes. E isso pode 
trazer também riscos que não 
existiam antes.

Segundo pesquisa da Dell 
EMC e da IDC, até 2020 exis-
tirão cerca de 44 zettabytes 
de dados em todo o mundo. 
Considere que um zettabyte é 
igual a um bilhão de terabytes 
para ter ideia do volume que 
estamos falando. Atualmente, 
a cada minuto, são enviados 
156 milhões de e-mails e 16 
milhões de mensagens de 
texto; 3,5 milhões de buscas 
são feitas no Google e mais de 
700 mil dólares são gastos em 
compras online. 

Toda essa movimentação fi ca 
armazenada e, por isso, esse 
enorme volume de dados é es-
perado para os próximos anos. 
Se antigamente um cliente ia 
a uma loja, fazia uma compra 
e ia embora com seu produto 
sem maiores interações, hoje 
o varejista, seja de lojas físicas 
ou virtuais, já sabe seus dados 
pessoais, suas preferências, 
seu histórico de compras, 
entre outras informações 
valiosas. 

E se esse conteúdo é impor-
tante para a empresa, também 
é para criminosos. Isso porque 
existem muitas finalidades 
para esses arquivos, desde 
pessoas dispostas a pagar por 
bases com dados pessoais até 
infratores que fraudam cartões 
de crédito. Um dos casos mais 
emblemáticos da história de 
vazamento de dados é o da 
empresa americana de crédito 
Equifax, que aconteceu em 
2017 e comprometeu dados 
sensíveis de 147 milhões de 
consumidores.

Além dos prejuízos conheci-
dos de milhões de dólares em 
multas que a empresa teve que 
pagar, as vítimas dos vazamen-
tos terão que monitorar se seus 
documentos não estão sendo 
utilizados indevidamente por 
muito tempo. Em comunicado, 

a Equifax informou que os 
criminosos exploraram uma 
vulnerabilidade no site para 
os EUA. Especialistas culpam 
a empresa pela não correção 
da falha.

Em casos de ataques e va-
zamentos de dados, é quase 
impossível identifi car se houve 
negligência ou se o sistema de 
segurança das empresas foi in-
sufi ciente. O que uma empresa 
pode fazer, ao invés de esperar 
acontecer um problema para 
agir, é tomar providências an-
tes de ter um problema.

Algumas ações que as em-
presas podem tomar são: 
manter todos os dados cripto-
grafados para transferência e 
armazenamento, criar rotinas 
especifi cas de averiguação do 
estado da segurança de seus 
sistemas e de sua infraes-
trutura, criar uma rotina de 
verifi cação de acessos para 
saber quem tem permissão 
para ler determinados arquivos 
e modifi ca-los. 

No campo pessoal, é neces-
sário treinar os colaboradores 
sobre quais informações não 
podem ser compartilhadas 
com outros departamentos ou 
pessoas de fora da empresa, 
incentivar que os funcionários 
reportem imediatamente à 
companhia a perda de crachás 
ou dados de acesso.

Fazer backup periódico dos 
arquivos corporativos e criar 
uma política interna de segu-
rança da informação, na qual 
haja um acompanhamento das 
atividades dos colaboradores 
para garantir que as infor-
mações da empresa estejam 
sempre seguras, e, por fi m, 
ofi cializar para os funcionários 
por meio de documentos as 
consequências da perda de 
dados sigilosos corporativos.

Talvez muitas empresas não 
estejam cientes da importância 
e sensibilidade das informa-
ções que estão armazenando. 
Embora 3 de cada 5 empresas 
da América Latina tenham so-
frido ataques cibernéticos, de 
acordo com a pesquisa ESET 
Security Report 2018, 25% de 
todas elas não contam com 
uma política de segurança, algo 
que é mandatório e, mais que 
isso, preventivo contra o roubo 
e uso indevido de informações 
sigilosas. 

Isso mostra que aquele ve-
lho ditado sobre prevenir ser 
melhor que remediar é válido 
também para a segurança da 
informação.

(*) - É Country Manager da ESET no 
Brasil (http://www.eset.com.br/)

O valor da informação:
porque as empresas precisam 

se preocupar com a
segurança dos dados

Camillo Di Jorge (*)
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EMPRESA SEM MOVIMENTAÇÃO
Quando não há movimentação, a empresa deve transmitir o arquivo da 
EFD REINF de fechamento R2099, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESAS COM O CNPJ INATIVO DEVEM ENVIAR O E-SOCIAL COM 
AS TABELAS S1000, S1005 E S1020?  

Sim. Todas as organizações ainda que inativas, porém sem baixa de 
CNPJ, deverão providenciar as informações no eSocial, em especial os 
eventos S 1000 a S 1080.

FOLGA EXTRA NO MÊS
Na escada de 12x36, os funcionários tanto diurnos quanto noturnos, 
têm direito a uma folga extra no mês? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCISÃO ANTECIPADA DO APRENDIZ
Menor aprendiz solicitou demissão, quais as verbas rescisórias, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRODUTOR RURAL QUE VENDE PRODUTOS A GRANEL É OBRIGADO 
A RETER O FUNRURAL?

Os produtores rurais que são constituídos como empresas (PJ), deverão 
(eles mesmos) recolher a contribuição previdenciária sobre a comer-
cialização de sua produção rural no importe de 2,05% através da GPS 
com o código 2607, bem como informar em SEFIP, conforme previsto 
no Ato Declaratório Executivo 6/2018, artigo 3º.

ENTREGA DO PTC NA CEF
Transferência de funcionário para outro CNPJ do mesmo grupo eco-
nômico, deve ser entregue o documento PTC (pedido de transferência 
de contas) na CEF? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

GESTANTE EM LOCAL INSALUBRE
Funcionária gestante e ou lactante em local insalubre, como proceder quanto ao 
afastamento e remuneração? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
Edital de 1ª e 2ª Praça sobre bem imóvel e para intimação do requerido RODRIGO FERNANDES 
RUIZ (CPF: 174. 521.608-19), bem como seu cônjuge se casa  do for, o Credor Hipotecário CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04) e demais interessados, que expedido 
na Ação de Cumprimento de Sentença (Execução de Alimentos) Processo nº 000942-
57.2013.8.26.0008, em trâmite na 2ª Vara da Família e Sucessões do Fórum Regional do Tatuapé 
- Comarca de São Paulo/SP, requerida por GUILHERME TEIXEIRA RUIZ (NESTE ATO POR SUA 
MÃE E GENITORA - NATALI TEIXEIRA SOBREIRA GARCIA (CPF: 174.480.918-67). Nos termos 
do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal 
de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. 
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Apartamento de nº 34, localizado no 3º andar do Edifício Begônias, no 
Bloco “G” parte integrante do Conjunto Residencial Parque das Flores, sito a Rua Ibitirama, nº 2.501, 
no Sítio denominado Juca Padre, 26 Subdistrito-Vila Prudente/SP, contém uma área privativa de 
53,21m², área comum de 5,41m² e a área total fecha com 58,62m² e coefi ciente de proporcionalidade 
no terreno do edifício de 0,30.3%. Contribuinte nº 051.017.0331-1. Matrícula nº 65.350 do 6.º CRI 
da Capital/SP. Obs. conforme Av.13 (15/03/2004) AO APARTAMENTO CORRESPONDE A UMA 
VAGA NO ESTACIONAMENTO AO AR LIVRE). Ônus: Conf. R.16 (12/04/2004) hipoteca em favor 
Caixa Econômica Federal (sede em Brasília/D.F./ Setor Bancário - Sul - Quadra 04 lotes 3/4, para 
garantia de dívida). Av. 17 (16/03/2018) Penhora exequenda. 2. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 347.089,02 
(MAIO/2018 – Conf. LAUDO fl s. 426 A 433 LAUDO). e que será devidamente atualizado à época 
da efetiva alienação judicial. 3. VISITAÇÃO - Não há visitação. 4. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça 
começa em 29/11/2018, às 14h30min, e termina em 04/12/2018, às 14h30min e; 2ª Praça começa 
em 04/12/2018, às 14h31min, e termina em 24/01/2019, às 14h30min. 5. CONDIÇÕES DE VENDA 
E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e 
demais condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente 
perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida 
Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2388-8283 e e-mail: 
contato@zukerman.com.br. Ficam os requeridos, RODRIGO FERNANDES RUIZ, bem como seu 
cônjuge se casado for, o Credor Hipotecário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, 
bem como da penhora realizada em 22/02/2018. Dos autos não consta recursos ou causa p endente 
de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 
26 de setembro de 2018.

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
Edital de 1º e  2º Leilão DIREITOS DO FIDUCIANTE do bem móvel e para intimação dos executados, 
CASSIONILIA CRISTINA DA SILVA (CPF: 259.982.848-10), bem como seu cônjuge se casada 
for, Renata Lopes Rossani de  Araujo, na posse do bem da alienação (qualifi cação ignorada), o 
credor fi duciário BANCO DO BRASIL S/A, além dos demais interessados, que extraído na Ação de 
Cumprimento de Sentença Processo de nº 0013041-79.2016.8.26.0032, em trâmite perante a 3ª 
Varal Cível do Fórum da Comarca de Araçatuba - Comarca da Capital/SP, requerida por, CGMP 
– CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A – (CNPJ: 04.088.208/0001-65 ). Nos 
termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem  abaixo descrito, através 
do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições 
que Segue : 1. DESCRIÇÃO DO BEM MÓVEL: DIREITOS DO FIDUCIANTE DE UM VEÍCULO 
DA MARCA “CHEVROLET” MODELO SPIN - ANO/MOD - 2013/2014 - NA COR PRETA, PLACAS, 
FLF, 9716 - FLEX - AUTOMÁTICO - RENAVAM 00569506328 E CHASSI 9BGJC75ZOEB116564 
e conforme folhas 103, 107 a 110 constam as seguintes restrições: fi nanciamento e alienação ao 
BANCO DO BRASIL S/A, além dos débitos constantes no Ofi cio da Ciretran/Araçatuba. (fl s 103,107 
a 110- 07/2018) constam os seguintes débitos: D.ET/DSV R$ 2.321,01, I.P.V.A, R$ 7.686,00, e 
D.E.R. R$ 2.010,29. 2. AVALIAÇÃO TOTAL DOS BEM: R$ 43.800,00 (Abril/2018 Conf., Fl. 83). 3. 
DÉBITO EXEQUENDO: R$ 13.941,81 (04/2016). 4. VISITAÇÃO - Rua Miguel Dionísio 101 - Bairro 
Saudade - Araçatuba/SP, o veículo está em posse da Senhorita, Renata Lopes Rossani de Araujo, 
qualifi cação ignorada. Em caso de recusa da fi el depositária, a Sra. Cassionilia Cristina da Silva ( 
R.G. 24.632.964-6 e CPF, 259.982.848-10) com endereço sito a Rua Antonio Manoel da Cunha , 370, 
Conjunto Habitacional José Saran, Araçatuba/SP, CEP, 16023-280 - Araçatuba/SP, (a) interessado 
(a) deverá comunicar o MM. Juízo do processo em epígrafe, que adotará as sanções cabíveis. 5. 
DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 22/11/2018, às 14h15min, e termina em 26/11/2018, 
às 14h15 min e; 2º Leilão começa em 26/11/2018, às 14h16min, e termina em 12/12/2018, 
às 14h16min. 6. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de 
pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.zukerman.com.
br. DÚVI DAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a 
ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, 
Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2388-8283 e e-mail: contato@zukerman.com.br. Ficam os 
executados, CASSIONILIA CRISTINA DA SILVA, bem como seu cônjuge se casado for, Renata 
Lopes Rossani de Araujo, na posse do bem da alienação (qualifi cação ignorada ), o credor fi duciário 
BANCO DO BRASIL S/A e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não seja 
(m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da penhora realizada em 10/10/2017. Dos 
autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, 
afi xado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 04 de outubro do ano de 2018.

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

Edital Inadimplência
“O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Na-
cional de Saúde Suplementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas 
decontato, vem por meio deste notificar os contratantes abaixo quanto a ne-
cessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regularização 
integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, ensejará 
na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dú-
vidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 ramais 1761 / 
4089". Empresa: A. D. S. F. CNPJ: **.*34.786/0001-** Contrato: 4500013875
Empresa: L. S. C. E S. DE M. LTDA. CNPJ: **.*94.079/0001-** Contrato: 4500019053
Empresa: J. C. L. DO N. CNPJ: **.*96.579/0001-** Contrato: 4500023009
Empresa: C. S. L.  E M. LTDA. CNPJ: **.*65.463/0001-** Contrato: 4500022076
Empresa: W. S. F. M. CNPJ: **.*65.463/0001-** Contrato: 450000254

COMPANHIA DOCAS
DE SÃO SEBASTIÃO

CNPJ 09.062.893/0001-74

EDITAL

A COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO – CDSS, CNPJ nº 09.062.893/0001-74 
torna público que requereu ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA, a prorrogação de sua Licença de Operação – LO nº 
908/2010 (Retifi cada), pelo prazo de validade de 08 (oito) anos, para atividade de 
Administração de Infraestrutura Portuária, na data de 11 de outubro de 2018. São 
Sebastião/SP.

Vitor João de Freitas Costa - Diretor Presidente - CPF 133.557.708-41.

1ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001598-12.2018. 
8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XI Pinheiros, Estado de São 
Paulo, Dr(a). RÉGIS RODRIGUES BONVICINO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a (o) PASCOAL 
GLASS ENVIDRAÇAMENTO DE SACADA LTDA, CNPJ. 13.295.426/0001-61, e de seu único sócio 
ALESSANDRO GUEDES PASCOAL, CPF. 343.266.978-06 que CRISTINA CARDOSO TOLOSA, 
CPF. 046.238.968-54, ajuizou-lhes uma Ação de Procedimento Comum objetivando seja a mesma 
julgada procedente, declarando a rescisão do Contrato de Prestação de Serviços, firmado entre as 
partes em 16/10/2017, com a restituição dos valores pagos pela autora de R$ 5.180,00, devidamente 
corrigidos, e, ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, 
custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Estando a ré em local incerto 
e não sabido, foi deferida 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, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0040581-97.2013.8.26.0100 (USUC 729) A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Antônio Vieira 
dos Santos, Maria Madalena Rocha Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Francisco 
de Barros e Silva e Verenice Sancovich e Silva, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a 
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Benedito Vicente, nº 21 Vila Itaim Distrito de 
Itaim Paulista - São Paulo SP, com área de 200,00 m², contribuinte nº 133.149.0027-8, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação 
dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0033537-95.2011.8.26.0100 (USUC 730) O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO 
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Joesa Comércio e Industria 
Ltda, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se 
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Condomínio Residencial Icaraí II, ajuizou ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre a área que está inserida no condomínio localizado 
na Avenida Senador Teotônio Vilela, nº 5.305 Vila São José 32º Subdistrito Capela do Socorro, onde 
originalmente seriam construídas as casa de nºs 63 á 69 - São Paulo SP, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

5ª Vara da Família e Sucessões – Regional Santo Amaro. EDITAL PARA CONHECIMENTO 
GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1065646-75.2016.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Paula Regina Saraiva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa interessar 
que neste Juízo tramita a ação de Alteração do Regime de Bens do Matrimônio movida por 
Sergio Luiz de Moura Tavares Paes e por Ana Elisa de Barros Salles Tavares Paes, os quais 
intentam alterar o regime de bens de seu casamento. O presente edital é expedido nos termos do 
artigo 734, § 1º do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de setembro de 2018. 

Get Money Corretora de Câmbio S.A.
CNPJ nº 10.853.017/0001-45              NIRE 35300437306

Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária em 30/04/2018
Data: 30/04/18, às 10 horas. Local: Sede social. Presença: Representante da única aci-
onista. Mesa: Presidente, Gustavo Ricardo Colloca; Secretário, Edivaldo Roldão. Delibe-
rações: 1. Aprovar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/17
publicadas no jornal Empresas & Negócios e no Diário Oficial do Estado de SP de 27/03/
18; 2. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício findo no montante de R$
1.888.603,61, a saber: - Reserva Legal = R$ 94.430,18; - Reservas Especiais de Lucros
- Outras = R$ 1.044.173,43; Dividendos = R$ 750.000,00; Total = R$ 1.888.603,61; 3.
Eleger os membros da Diretoria, com remuneração mensal global de até R$ 28.000,00:
Adriana Valentine da Silva, residente e domiciliada em São Paulo/SP, CIRG 19.566.341-
SSP-SP e CPF 119.095.158-41; Edivaldo Roldão, residente e domiciliado em São Paulo/
SP, CIRG 15.728.256-9-SSP-SP e CPF 057.015.608-48. O Estatuto Social, devidamente
consolidado, é apensado para fins de arquivamento na JUCESP. Assinaturas: Presidente,
Gustavo Ricardo Colloca; Secretário, Edivaldo Roldão. Acionista: Get Money Holding Fi-
nanceira Ltda., por Gustavo Ricardo Colloca. JUCESP nº 443.775/18-7, em 21/09/18. Flá-
via R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Felippe Virardi (*)

É nesses momentos que passa pela 
cabeça todo um fi lme sobre o 
período em que se esteve den-

tro de uma empresa. Mas, você sabe o 
que ponderar antes disso acontecer? E 
você sabe como se preparar para essa 
situação? Vamos lá, farei o possível para 
ajudar dividindo esse momento em três 
importantes etapas: antes de pedir de-
missão, durante e depois.
 • Antes de pedir demissão - É 

verdade que existe uma tendência 
a fi carmos desmotivados quando 
não estamos enxergando propósito 
naquilo que estamos fazendo, ou 
mesmo no ambiente em que esta-
mos inseridos. No entanto, mais 
importante do que apenas agir por 
impulso e tomar uma decisão pela 
demissão, você deve se fazer algumas 
perguntas:

 1) Eu posso melhorar esta relação 
entre o meu próprio trabalho e a 
empresa em que estou?

 2) Qual é a causa raiz que iniciou esse 
meu desinteresse pela empresa 
ou pelo trabalho que desenvolvo 
aqui?

 3) Em quais momentos a empresa 
não disponibilizou os recursos e 
os incentivos que precisei para 
desempenhar um bom trabalho? 
Porquê? 

 4) Em quais momentos eu deixei de 
dar o meu melhor em determina-
das situações e tarefas? Porquê?

 5) Esse trabalho e empresa estão 
alinhados aos meus objetivos 
profi ssionais de curto/médio e 
longo prazo? E ao meu momento 
de vida?

Se para qualquer uma das perguntas 
acima você teve dúvidas se já fez todo o 
possível para fazer com que essa relação 
funcione, então sugiro que antes de ir 
para a próxima etapa, você tenha uma 
conversa séria e transparente com o 
seu gestor ou mesmo com o RH da sua 
empresa. 

Procure ter uma conversa franca, 
apresente argumentos bem embasados 
e ouça o que a empresa pode fazer por 
você. Outro ponto importante: peça 
feedback, descubra o que eles esperam 
de você e diga também o que te falta 
para estar mais motivado no dia a dia. 
Acredito que essa seja sempre a me-
lhor forma para alinhar as expectativas 

O que ponderar na hora 
de pedir demissão?

Antes de mais nada, vamos partir da premissa de que pedir demissão nunca é uma tarefa fácil

entre os lados e traçar as estratégias 
necessárias para o sucesso desse rela-
cionamento. Se mesmo assim as coisas 
não melhorarem, seguem algumas dicas 
sobre a próxima etapa.
 • Pedindo demissão - Algumas de-

cisões de saída não estão atreladas 
apenas a uma insatisfação fi nanceira 
ou desempenho de funções, mas sim 
a busca por um ‘propósito’ ou pela 
realização de outros projetos de vida. 
Por isso, tenha clareza sobre o que 
está motivando você a querer sair. 
Nesse momento é importante que 
você já tenha tomado a sua decisão. 
Lembre-se de seus objetivos, eles 
são seus melhores norteadores de 
carreira, sempre. 

Quando seu plano de carreira está 
claro, não há tantas difi culdades assim 
em dar os próximos passos. Afi nal, 
como toda decisão os riscos devem ser 
analisados antes da comunicação da 
decisão. É o que chamamos de “isso está 
na conta”. A difi culdade não está ligada 
à decisão em si, e sim na expectativa e 
no medo que muitas vezes colocamos 
em cima de algo.

Mesmo que nesse momento você 
receba uma contraproposta para ficar, 
pondere isso com muito cuidado, não 
se esqueça que foi você quem sinalizou 
para a empresa que iria deixa-la, então 
o que impede que em um possível corte 
no curto, médio e longo prazo a empresa 

não olhe primeiro para os profissionais 
que estavam menos comprometidos 
com a organização, antes de cortar 
aqueles que nem tinham pensado em 
pedi-la? Por isso digo que é tão impor-
tante ter uma conversa franca com o 
gestor ou com o RH antes de tomar a 
decisão.
 • Após a demissão - O mais difícil já 

passou, certo? Na verdade, não, essa 
etapa possui outro ponto importan-
tíssimo, que é saber conduzir a sua 
saída da melhor maneira possível 
para que consiga deixar as portas 
sempre abertas. Não digo necessa-
riamente na mesma empresa, mas 
principalmente com os profi ssionais 
que você teve a oportunidade de 
trabalhar. Eles poderão te indicar, 
ou até mesmo te contratar em uma 
outra organização no futuro. 

Por isso, faça um bom trabalho até o 
seu último dia de empresa, deixe tudo 
em ordem, esteja à disposição para es-
clarecer dúvidas, caso seja necessário 
e treine alguém para desempenhar sua 
função, se isso lhe for solicitado. Você 
é a sua marca e é você quem constrói a 
sua reputação ao longo da sua carreira. 

Faça essa marca ser valiosa e admira-
da, o resto virá por acréscimo. Boa sorte!

(*) - Formado em administração de empresas, 
executivo com experiência na área de marketing e 

vendas, é headhnter na Trend Recruitment, boutique 
de recrutamento e seleção para marketing e vendas.
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Especial

Débora Brito/Agência Brasil

Cada nação estabeleceu ainda um compromisso diferente 
de redução das emissões de carbono com metodologias 
variadas de acordo com sua realidade. No caso do Brasil, 

a meta prevê que até 2025 as emissões de gases de efeito estufa 
sejam reduzidas a 37% em relação a 2005, ano em que o país 
emitiu aproximadamente 2,1 bilhões de toneladas de gás car-
bônico (CO2). Para 2030, a meta é que a redução seja de 43%.

O Ministério do Meio Ambiente informou que as emissões líqui-
das de gás carbônico foram reduzidas em 2,6 bilhões de toneladas 
entre 2016 e 2017 no país. O volume de redução foi alcançado, 
segundo a pasta, considerando as remoções de gás carbônico da 
atmosfera pelo processo de fotossíntese nas áreas de fl orestas 
preservadas, como terras indígenas e unidades de conservação.

Considerando essa compensação entre emissões e o estoque 
de gás carbônico nas áreas fl orestais, o país já teria atingido a 
meta de reduzir em 1,2 bilhão de toneladas para o ano de 2020. 
Mas especialistas alertam que, em valores absolutos, o país ainda 
não atingiu as meta fi rmada em âmbito internacional, que seria 
de cerca de 1,3 bilhão de toneladas de CO2.

Levantamento do Observatório do Clima mostra que as emissões 
absolutas de gases de efeito estufa no Brasil alcançaram 2,27 
bilhões de toneladas em 2016, o que representa aumento de 9% 
em relação ao ano anterior e de 32% em relação a 1990. Mais da 
metade da emissão do gás carbônico equivalente ainda provém 
do desmatamento da Amazônia e do Cerrado.

Acordo de Paris
Em 2015, o Brasil se juntou a mais de 190 países que integram 

a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 
na assinatura do chamado Acordo de Paris, resultado de mais de 
20 anos de negociação, no qual as nações defi niram objetivos de 
longo prazo para limitar o aquecimento da temperatura global 
em níveis abaixo de dois graus Celsius, se possível a 1,5 grau, 
até o fi nal deste século. A partir dos compromissos do Acordo 
de Paris, o Brasil defi niu a sua NDC.

A meta considera os níveis pré-revolução industrial (1750) e 
deve ser implementada a partir de 2020. A redução signifi cativa 
do aquecimento global e o cumprimento dos compromissos do 
Acordo de Paris ainda estão entre as metas dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), com o qual o Brasil também 
se comprometeu até 2030.

“O Acordo de Paris foi um avanço histórico em termos de unir 
governos na direção do objetivo comum de limitar o aumento da 
temperatura global a menos de 2 graus Celsius. Mas, os governos 
federais sozinhos não têm poder para alcançar essas metas sem 
um engajamento equitativo do setor privado”, disse Elizabeth 
Cousen, diretora-executiva da UN Foundation. O Brasil pretende 
alcançar a meta a partir da eliminação total do desmatamento 
ilegal, da restauração de 12 milhões de hectares de fl orestas, do 
aumento do uso de bioenergia sustentável para 18% e em 45% 
de energias renováveis até 2030, entre outras ações em diferen-
tes setores, como indústria, agricultura e infraestrutura urbana.

“A meta do Brasil, comparando com outros países em desen-
volvimento, tem uma natureza mais adequada para um grande 
emissor, porque é possível mensurar de forma absoluta. Se todos 
fi zerem o que o Brasil fez, proporcionalmente, a gente fi caria 
dentro dos limites do Acordo de Paris. Mas, a soma de todos 
esses esforços, os cientistas já disseram, é insufi ciente. Se todo 
mundo cumprir à risca com aquilo que se comprometeu, a gente 
chegaria no fi nal deste século com um aumento de temperatura 
acima de três graus Celsius, 3.2 pelo menos, que é muito mais do 
que o limite estabelecido pelo Acordo de Paris”, esclarece Carlos 
Rittl, secretário-executivo do Observatório do Clima.

Meta doméstica
Antes da meta estabelecida pelo Acordo de Paris, o Brasil 

aprovou, em 2009, uma Política Nacional de Mudanças Climá-
ticas que estabeleceu um compromisso voluntário nacional 
de não desmatar, até 2020, mais do que 3,9 mil quilômetros 
quadrados da Amazônia. Por meio de decreto, a política 
também prevê a redução do desmatamento do Cerrado em 
40%, a recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens 
degradadas, entre outros objetivos, como ampliar o consumo 
interno de etanol em pelo menos 11%.

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o país já atingiu 
a meta em relação ao Cerrado, que apresentou redução na área 
devastada de 56% até o ano passado. E ainda faltaria cerca de 15% 
para atingir a meta de redução na área desmatada da Amazônia.

“A meta assumida internacionalmente tem um valor diferente do 
que foi regulamentado no decreto nacionalmente. O que a gente 
está pleiteando é que a meta internacional a gente já conseguiu 
antecipar. A meta nacional, a gente ainda tem um trabalho a ser 

Brasil avança, mas tem desafi o para 
cumprir meta de emissão de carbono
A menos de dois anos do prazo para iniciar o cumprimento das metas assumidas no chamado Acordo de Paris 
para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, e em meio a um cenário de incerteza eleitoral, o Brasil vive o 
desafi o de conter o desmatamento, adaptar o modelo de produção econômica, readequar a infraestrutura urbana 
e gerar energia limpa para diminuir a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera

Desmatamento das fl orestas respondem pela principal fonte de emissão de gases de efeito estufa no país.

Arquivo/ABr

feito no caso da Amazônia”, explicou Tiago Mendes, secretário 
de Mudança do Clima e Florestas, do MMA

Exemplo e protagonismo
Desde a realização da chamada Rio 92 e da Rio +20, o Bra-

sil é considerado protagonista nas reuniões de Convenção 
do Clima e tem sido citado em eventos internacionais como 
exemplo para outras nações devido à diminuição do ritmo 
de desmatamento da Amazônia nos últimos 15 anos. Para o 
secretário-executivo do programa de Meio Ambiente da ONU, 
Erik Solheim, o país é consi-
derado um caso de sucesso 
na busca pelo equilíbrio 
entre produção econômica 
e preservação das florestas 
para conter o aumento da 
temperatura.

O secretário destaca a 
redução em mais de 70% do 
desmatamento na Amazônia 
na última década. Antes 
de 2005, o Brasil chegou a 
desmatar mais de 2 milhões 
de hectares da Floresta 
Amazônica. Em 2012, a área 
desmatada foi em torno de 7 
mil quilômetros quadrados. 
Erik também citou o Brasil 
como detentor de um poten-
cial para desenvolver energia 
solar combinada a outras 
formas de geração de energia 
livres de carbono.

“O índice de desmatamen-
to está caindo no Brasil. Há 
diferenças entre uma área e 
outra, mas em termos gerais, 
[o resultado] é fantástico 
e bem-sucedido. O Brasil 
está dando exemplo para 
outros países de fl oresta e 
mostrando que é possível 
reduzir drasticamente o 
desmatamento se as políticas 
são colocadas em prática”, 
avaliou Erik durante o Global 
Climate Action Summit, um 
encontro de ação global pelo 
clima realizado de 12 a 14 de 
setembro na cidade de São 
Francisco, Califórnia (EUA).

Financiamento
Na área de energia, o secre-

tário afi rma que o país também 
tem condições de alcançar as 
metas. Esta semana, o governo 
federal lançou linha de fi nan-
ciamento para iniciativas de 
produção de energias renová-
veis, em especial fotovoltaica. 
Desse montante, o MMA vai 
destinar R$ 228 milhões para 
micro e pequenas empresas e 
pessoas físicas que coloquem 
painéis solares em suas casas. 
As taxas de fi nanciamento 
serão de 4% a ano para quem 
recebe menos de R$ 90 mil 
por ano e de 9,5% para quem 
recebe mais.

“Vamos colocar à disposição do mercado, via BNDES, com 
fundos do ministério, R$ 1,2 bilhão para energias renováveis. 
A nossa expectativa é que a gente consiga dar um incentivo 
para estruturação da cadeia de produção de energia fotovol-
taica no país, em especial em comunidades rurais e produção 
domiciliar”, disse Mendes, ao destacar  o lançamento do pro-
grama Renova Bio, que concede créditos a distribuidoras de 
combustíveis para estimular a produção de biocombustíveis. 
O objetivo é que o programa permita a redução na emissão em 
600 milhões de toneladas somente no setor de combustíveis, 
até 2028.

Reprodução
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ciadas aos comitês de Meios de Pagamento e Varejo Online sentiram 
a necessidade de criar uma espécie de alerta conjunto para fraudes. 
Em 2017, foram registradas 1,72 milhão de tentativas de fraude no 
e-commerce, segundo levantamento da ClearSale. Isso representa 
3,42% das transações realizadas no comércio eletrônico naquele 
ano. A solução para o problema veio na forma de uma plataforma 
que funciona como um hub de confrontamento coletivo da fraude. 
Estruturado sobre blockchain, o OGF permite a troca anônima de 
informações entre as empresas participantes da iniciativa sem ferir 
as regras de compliance de cada uma (www.camara-e.net).

 

hub colaborativo de gestão de fraude
@A cada 5 segundos, uma empresa do comércio eletrônico brasi-

leiro sofre algum tipo de fraude. Foi pensando em mudar esse 
cenário que companhias do setor se reuniram para criar o Observa-
tório de Gestão de Fraude (OGF), uma central de compartilhamento 
de informações contra crimes digitais. O objetivo é se adiantar aos 
cibercriminosos, alertando empresas e consumidores sobre golpes que 
estão circulando ou que começam a ser aplicados. O OGF nasceu de 
uma iniciativa do comitê Antifraude e Gestão de Riscos, da Câmara 
Brasileira de Comércio Eletrônico (camara-e.net). As empresas asso-
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Sites de pequenas empresas: 
como manter-se de fora das 

temidas listas negras

Em se tratando de 

criminosos cibernéticos, 

as pequenas empresas 

on-line são presas fáceis. 

Os responsáveis pelos 

negócios já têm muito 

com o que se preocupar. 

Cuidar dos clientes. 

Respeitar os limites do 

orçamento. A proteção 

do site muitas vezes se 

perde na agitação do dia 

a dia.

Não surpreende nem um 
pouco que esses pro-
prietários de empresa 

constituam o alvo favorito dos 
hackers. Em 58% dos casos de 
malware, as vítimas são peque-
nas empresas. Um dos tipos de 
ataque que vem crescendo mais 
rapidamente é o ransomware, 
no qual os criminosos seques-
tram os dados eletrônicos e os 
mantêm como reféns até que 
um pagamento seja efetuado. 
Uma em cada cinco empresas 
de pequeno e médio porte 
enfrentou uma ameaça de 
ransomware no ano passado, 
causando a seus proprietários 
um prejuízo de centenas de 
milhões de dólares.

De acordo com uma pesquisa 
do GoDaddy envolvendo mais 
de 1.000 empresas muito 
pequenas (entre um e cinco 
funcionários), quase metade 
delas relatou ter sofrido perdas 
financeiras decorrentes de 
ataques de hackers, com uma 
entre oito informando que a 
perda foi superior a US$ 5.000. 
“Chamamos essas pequenas 
empresas de “paradoxo de se-
gurança de sites” — os peque-
nos empresários não dispõem 
dos recursos necessários para 
proteger seus sites de forma 
abrangente, mas um ataque 
de hackers pode resultar em 
perdas fi nanceiras considerá-
veis. Um site comprometido 
não signifi ca apenas prejuízo 
fi nanceiro, já que a reputação 
da empresa também pode ser 
prejudicada e até resultar em 
sua inserção nas listas negras 
de mecanismos de busca, 
fazendo com que não sejam 
mais exibidas nos resultados 
de busca e acarretando uma 
perda fi nanceira ainda maior”, 
explica Tony Perez, gerente 
geral e vice-presidente do 
Grupo GoDaddy de Produtos 
de Segurança.

Três em cada dez peque-
nas empresas que sofreram 
uma quebra de segurança 
cibernética relataram que 
foram forçadas a notificar 
seus clientes e consumidores, 
o que pode prejudicar seus 
relacionamentos comerciais. 
Quando empresas como o 
Google ou a Norton descobrem 
um malware em determinado 
site, costumam marcá-los 
como perigosos. O tráfego no 
site desaba, já que possíveis 
clientes não conseguem mais 
vê-lo nos resultados de busca. 
“Esse é o golpe dobrado da 
segurança de sites: primeiro o 
hacker rouba, e em seguida a 
empresa não consegue faturar 
porque o site fi ca invisível”, 
acrescenta Tony Perez.

O Google, por exemplo, colo-
ca mais de 10.000 sites na lista 
negra por dia, de acordo com 
a Sucuri, afi liada de seguran-
ça do GoDaddy. Sair da lista 
negra é uma questão de vida 
ou morte para uma pequena 
empresa. Mas eis o paradoxo: 
fi car marcada e ser incluída na 
lista negra por ter um malware 
derruba o site da pequena 
empresa; mas não ser marcada 
quando tiver um malware re-
sulta em maior vulnerabilidade 
frente aos hackers.

Para o pequeno empresá-
rio, é uma questão de optar 
entre dois venenos. A melhor 
abordagem é manter-se no 
controle da segurança do seu 
site para evitar ambas as cila-
das. De acordo com a pesquisa 
de segurança cibernética do 
GoDaddy, 67% das pequenas 
empresas americanas gastam 
entre US$ 1 e US$ 500 por ano 
em segurança cibernética. E 
manter-se atualizado quanto 

a vulnerabilidades on-line é 
um desafi o: apenas 30% dos 
responsáveis por empresas 
entrevistados pelo GoDaddy 
responderam que verifi cam as 
vulnerabilidades de seus sites 
regularmente.

Uma análise de milhares de 
solicitações de sites revela 
dados preocupantes sobre a 
facilidade com que um ataque 
pode ocorrer quando os res-
ponsáveis pelo site baixam a 
guarda. Por exemplo, metade 
das 65.477 solicitações de 
limpeza recebidas pelo GoDa-
ddy no ano passado envolveu 
softwares desatualizados da 
plataforma e das ferramentas 
mais comumente utilizadas, o 
WordPress e seu sistema de 
gerenciamento de conteúdo 
(CMS).

Após infectarem o site, os ha-
ckers atacam diversas de suas 
partes e arquivos. Em média, a 
equipe de segurança do GoDa-
ddy efetuou a limpeza de 110 
arquivos comprometidos por 
ataque, mas em alguns casos 
esse número chegou a 35.057 
arquivos comprometidos.

Não basta limpar os arquivos 
comprometidos. Uma vez que 
tenham conseguido se infi ltrar, 
os hackers criam “portas dos 
fundos” pelas quais penetram 
novamente em uma plataforma 
mesmo após uma limpeza de 
arquivos. Os hackers criaram 
uma porta dos fundos para 
83% dos clientes do GoDaddy 
que solicitaram uma limpeza 
de arquivos.

“A abordagem de segurança 
de muitas pequenas empresas 
é insuficiente. O GoDaddy 
recomenda que os proprie-
tários de pequenas empresas 
invistam em um serviço de 
monitoramento de segurança 
de sites que os ajude a vigiar 
os sinais de alerta, com a ca-
pacidade de efetuar pequenas 
correções em tempo hábil e 
implementar um aplicativo 
de fi rewall no site; e que con-
siderem a possibilidade de se 
cadastrar em um rastreador 
de sites para serem alertados 
quanto a quaisquer problemas 
antes que um mecanismo de 
buscas tome providências 
que afetem os resultados de 
busca do site”, afi rma Valéria 
Molina, diretora de marketing 
do GoDaddy no Brasil.

Apenas metade das empre-
sas pesquisadas utilizam um 
serviço de monitoramento que 
as mantenha no controle da 
segurança de seus sites, sendo 
que a maioria confi a na estraté-
gia de utilizar uma senha efi caz. 
O desafi o dessa abordagem 
é que os hackers, frequente-
mente, lançam mão de outros 
truques para comprometer 
um site. Em ataques como os 
de phishing, pode revelar-se 
difícil saber se uma senha 
foi comprometida antes de o 
hacker já estar na plataforma 
— providenciando a instalação 
de uma porta dos fundos para 
artimanhas futuras.

Cada mecanismo de busca 
ou empresa de segurança tem 
seus próprios critérios para in-
cluir um site na lista negra. Por 
exemplo, a pesquisa com os 
clientes do GoDaddy descobriu 
que a Norton e o Site Adviser 
apresentam um percentual de 
sites negativados três vezes 
maior. Para sair da lista negra, 
uma pequena empresa terá 
que, possivelmente, gastar 
dinheiro com especialistas em 
segurança ou ferramentas para 
limpar os sites infectados.

A segurança cibernética 
não promete evitar os riscos. 
Isso ainda não é possível. 
Sua promessa é reduzir os 
riscos. É compreensível que 
os responsáveis por empresas 
muito pequenas sofram tantas 
pressões de todos os lados 
que se torna difícil priorizar a 
segurança do site. Mas mesmo 
medidas modestas podem 
fazer a diferença.

É muito simples, como no 
caso de um ladrão circulando 
em um estacionamento de 
shopping com duas opções: um 
carro está trancado, e o outro 
não. A escolha é óbvia.

(*) É diretora de marketing
GoDaddy Brasil

Valéria Molina (*)
Luciano Lorenzo (*)

Nos dias atuais, somos confrontados com a necessidade de 
mudar drasticamente nossas práticas industriais. Como 
resultado da globalização, os mercados estão sempre cres-

cendo, mas os investimentos continuam limitados. Isso signifi ca 
um aumento de produção utilizando nossos ativos existentes. 
Os fabricantes necessitam encontrar drivers de produtividade.

Inversamente, os produtos fabricados estão se tornando cada 
vez mais complexos devido à maior riqueza e diversidade. Os 
fabricantes, portanto, fi cam presos em um vício entre produti-
vidade e complexidade e, se nada for feito, essa pressão dupla 
se transformará em problemas de qualidade, manutenção do 
produto e resultará em falhas de logística.

Precisamos redesenhar o modelo para estarmos melhor pre-
parados para a produção e para sermos o mais efi ciente possível 
ao executar essa produção.

O mundo virtual da fábrica do futuro deve nos permitir sair 
dessa estrutura restritiva e alcançar um nível mais alto de pro-
dutividade e antecipação. Somente a criação de modelos para 
nossas operações industriais não é o que nos permitirá antecipar 
problemas, iremos conseguir isso por meio do confronto entre 
modelo virtual e a realidade da execução, utilizando dados do 
campo em tempo real.

O que isso signifi ca para os fabricantes e para todos os seus 
funcionários?

A Transformação Digital do mundo industrial não é simplesmen-
te digitalizar as práticas que utilizamos anteriormente, mas é muito 
mais profundo do que isso. Signifi ca mudar nossas práticas para 
maximizar suas efi ciências utilizando o poder do mundo virtual.

Muito mais do que um projeto tecnológico, a Transformação 
Digital é um plano para modifi car uma empresa que mergulha 
nas profundezas de seus processos.

É uma verdadeira revolução da empresa, centrada mais na 
prática e na forma como as pessoas serão integradas em todos 
esses processos do que simplesmente incluir os computadores 
nessa equação. É uma grande reformulação do nosso modelo. 
Essa é a verdadeira revolução digital. 

A Transformação Digital não ocorre em detrimento dos opera-
dores, pelo contrário, está lá para ajudá-los a trabalhar de maneira 
mais confortável e com a maior efi ciência possível. As pessoas estão 
no centro desta transformação. Precisamos fazer com que cada 
operador compreenda seu papel na cadeia de valor da empresa, 
além de disponibilizar todas as informações necessárias para 
que ele tome as decisões certas. Em seguida, automatizaremos 
as tarefas repetitivas sem nenhum valor agregado. Não estamos 
apenas falando da robotização física, mas também da automação 
de processos para permitir uma melhor tomada de decisões e ter 
a agilidade necessária para resolver problemas de forma efi caz.

O mesmo vale para os gerentes: eles já não são mais os únicos 
com informações e capacidade para tomar decisões. Se tornam 
os facilitadores para o desempenho de seu grupo. Há uma ver-
dadeira mudança no papel desses líderes, mas não é por isso que 
são desvalorizados. A partir de agora, eles são responsáveis por 
ativar as alavancas que permitirão que suas equipes realizem 
suas operações corretamente, com base nas informações que 
irão receber diretamente. 

A Fábrica do Futuro
Tem crescido o interesse dos executivos com poder de decisão sobre o tema Transformação Digital. 
A busca pela fábrica do futuro depende do uso de tecnologias avançadas para superar os desafi os das 
operações industriais para esse novo cenário

Os fabricantes que não digitalizarem suas operações industriais 
nos próximos cinco anos sofrerão uma situação peculiar, podendo 
perder para seus concorrentes negócios e também agilidade e 
tempo de resposta. Essas abordagens modernas são muito mais 
efi cientes, e é isso que as torna tão valiosas. Aqueles que não 
mergulharem e começarem essa transformação nos próximos 
anos perderão completamente seu lugar.

Já estamos observando indústrias que poderiam ser considera-
das artesanais, como as de luxo, mas até mesmo esse segmento 
está investindo pesado porque também enfrenta o mesmo pro-
blema de personalização, expectativas de perfeição e demandas 
adicionais dos consumidores fi nais.

Os métodos clássicos artesanais já não proporcionam as eco-
nomias de escala desejadas, de forma que quem não mergulhar 
nesse processo irá ter, no mínimo, um crescimento limitado, 
podendo até encontrar-se em grande perigo devido à falta de 
agilidade em relação à concorrência.

Adotar a Transformação Digital é a maneira de estar no caminho 
certo para lidar com a concorrência vinda de outros mercados 
internacionais, como a Ásia, por exemplo. As empresas precisam 
adotar tecnologias capazes de integrar a engenharia e a execução 
dos produtos. É importante saber criar uma conexão próxima 
entre  a linha de produção e o estúdio de design, mas, acima de 
tudo, ter uma integração total de processos em uma única pla-
taforma que estimule positivamente a experiência dos clientes.

A Transformação Digital das operações de fabricação pode 
ser comparada a um renascimento impulsionado pela indústria 
porque coloca essas mesmas operações no centro dos negócios, 
dando aos atores do sistema um papel com maior valor agregado. 
Os clientes fi nais poderão defi nir os produtos que desejam, dispo-
nibilizados em tempo recorde para uso em um ambiente que eles 
próprios defi niram. A satisfação, de maneira geral, deve crescer e 
as importantes experiências serão aprimoradas a cada interação.

As organizações que atenderem bem os clientes serão capazes 
de manter uma posição competitiva no mercado utilizando um 
modelo com padrões extremamente altos. Elas poderão avançar 
ainda mais --e com maior rapidez--, oferecendo maior qualidade 
a preços competitivos. Serão capazes, ainda, de preservar sua 
margem e lucratividade, mantendo a capacidade de atender 
imediatamente o mercado em constante evolução.

A Transformação Digital é um renascimento industrial intenso. 
Não fi que de fora dessa onda, mas obtenha uma compreensão de 
como o mundo digital permitirá a modernização de sua empresa 
para obter maior efi ciência em todos os níveis, inclusive nas 
operações industriais.

Atualmente, falamos sobre a força de trabalho do futuro quando 
nos referimos a todas as equipes que poderão tomar decisões 
e agir rapidamente, graças aos novos sistemas disponíveis para 
serem implementados na fábrica do futuro. O papel dos exe-
cutivos de sucesso no renascimento industrial é o de prestar 
assistência, educar e melhorar o conhecimento da equipe. A 
quarta revolução industrial já chegou e o Brasil não pode perder 
novas oportunidades. 

(*) É consultor estratégico da Dassault Systèmes

O e-commerce não para de crescer e 
gerar bons lucros. Prova disso é a ex-
pectativa da Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico (ABComm), que 
prevê faturamento 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: encon-
tre 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: de-
pois de escolher seu produto, você deve 
determinar para quais mercados espe-
cífi cos vai trabalhar, segmentando a sua 
atuação. Identifi que dados demográfi 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 repre-
sentem 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 confi ável para personali-
zar sua loja e torná-la mais profi ssional. 
Também é importante criar conteúdo 
relevante e envolvente com o qual o 
público se identifi que facilmente, além 
de mostrar os benefícios de seu produto 
de maneira abrangente.

Simplifique a experiência de 

compra: invista na dinâmica do pro-
cesso. 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 disponíveis sobre ela.

Concentre-se em conquistar a 

confiança do consumidor: de acordo 
com um estudo recente da Forbes, 81% 
dos entrevistados afirmam que seus 
amigos e familiares influenciam direta-
mente suas decisões de compra. Esse 
é um ativo incrível para os varejistas 
que podem conquistar a confiança dos 
consumidores e ampliar o espectro de 
sua marca e, consequentemente, de 
suas vendas.

Desenvolva um programa de fi de-

lidade: 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, segurança 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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Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 17 de Outubro de 2018. Dia de Santo Inácio de Antio-
quia, São Vítor, São Mariano, e Dia do Anjo Manaquel, cuja virtude é 
o caráter. Dia do Profi ssional de Propaganda, Dia da Indústria 

Aeronáutica Brasileira, Dia da Apicultura, Dia Nacional de 

Vacinação e Dia do Eletricista.  Hoje faz aniversário o ator Nuno 
Leal Maia que faz 71 anos, a atriz Margot Kidder, que nasceu em 1948 
a atriz Bárbara Paz que faz 44 anos e a atriz, cantora e dançarina Negra 
Li que nasceu em 1979.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste grau é amável, ambicioso, idealista e caris-
mático. Mesmo quando tem confi ança na sua intuição a tendência à 
impaciência ou a excesso de entusiasmo indica que precisa evitar agir 
com precipitação. Esperto, independente, prefere utilizar o seu conhe-
cimento de forma específi ca para desenvolver uma especialização, o que 
o leva a ser bem-sucedido. Tanto a família como a pessoa amada são 
sempre muito importantes para esse libriano que é sensível e emocional 
no que se refere à sua vida privada e aos seus negócios. Uma de suas 
características mais notáveis é a sinceridade.

Dicionário dos sonhos
ÁRVORE – Se for árvore frutífera indica abundância, 
fartura. Com fl ores perfumadas indica um amigo leal 
e bondoso. Mas uma árvore seca sem folhas e frutos 
corresponde à avareza e a ignorância, perdas e pobreza. 
Árvore com fl ores avisam a chegada do amor. Números 
de sorte: 18, 36, 79, 86 e 92.

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

Esta quarta é o oitavo dia da lunação. A Lua ingressa em Aquário e o astral vai fi car mais voltado para as questões 

humanas e as novas ideias, olhando para o futuro. O contato com grupos e amigos estará favorecido. Mas o dia 

deve seguir tenso e com muitos imprevistos. A Lua em aspecto negativo com Urano durante a manhã pode provocar 

atrasos e mudanças de planos. À noite a Lua em mau aspecto com Vênus pode difi cultar a relação com o público 

feminino que também podem sofrer abusos e até hostilidade.
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A Lua ingressa em Aquário e o 
astral vai fi car mais voltado para as 
questões humanas e as novas ideias, 
olhando para o futuro. Facilidade em 
se manifestar os sentimentos já que a 
demonstração de amor é importante 
trazendo boas novas nesta quarta. 
77/477 – Cinza.

A Lua em aspecto negativo com Ura-
no durante a manhã pode provocar 
atrasos e mudanças de planos. Ótimo 
para comprar e vender roupas, aces-
sórios e se vestir melhor. Controle 
as emoções e aceite as situações 
do jeito que elas são. Precisa fi car 
próximo de quem te atrai e você ama. 
29/429 – Azul.

Mantenha o trato com as pessoas 
e terá bons relacionamentos pes-
soais desde madrugada. Os rumos 
podem mudar até nos menores 
atos e intenções. A disposição nos 
relacionamentos deve ser mantida, 
pois o dia pode acarretar desenten-
dimentos. 60/560 – Amarelo.

Precisam de maior segurança e 
harmonia no seu lar para evitar 
perturbações. Precisa manter o bom 
humor e aproximar-se das pessoas 
que ama. O dia não é bom para as-
suntos de dinheiro, mas benefi cia a 
saúde e o restabelecimento de suas 
energias vitais.  46/546 – Branco.

As viagens e contatos com suas raízes 
fazem muito bem. Fique perto dos 
seus familiares e de pessoas que o 
atraem será mais feliz nesta metade 
de semana. À noite a Lua em mau 
aspecto com Vênus pode difi cultar 
a relação com o público feminino 
que também podem sofrer abusos 
e até hostilidade. 89/589 – Amarelo. 

Terá maior liberdade para agir e fa-
zer novas conquistas pessoas daqui 
para frente. Através da organização 
e de uma maneira nova de agir, a vida 
fi nanceira deve melhorar muito a 
partir desta quarta, seu dia favorável 
da semana. 95/695 – Verde.

A Lua em aspecto negativo com Ura-
no durante a manhã pode provocar 
atrasos e mudanças de planos. Nova 
atividade e novo rumo serão tomados 
depois que passar o aniversário. falta 
de defi nição pode incentivar uma 
atitude do que deveria enfrentar 
21/821 – verde.

Use a força do pensamento positivo 
para alcançar seus intentos. O dia 
favorece tudo que seja feito com 
grande esforço, valorizando a ação 
e a percepção. Cuidado com con-
fusões evite-as e logo terá maior 
apoio dos que trabalham ao seu 
lado. 47/347 – Azul. 

Para quem deita tarde ou levanta 
cedo é bom aproveitar de manhã 
para boas conversas e animação. 
Ótima manhã para comprar e vender 
roupas, acessórios e se vestir melhor. 
Poderá alcançar uma melhor posição 
para aumentar o seu conforto pes-
soal. 09/209 – Marrom.

É um momento em que o humor geral 
está voltado para a extroversão e para 
uma alegria contagiante. Mantenha 
a calma, pois precisa manter-se 
bem-humorado e fi car ao lado de 
pessoas confi áveis e amigas nesta 
metade de semana para sentir-se 
bem. 43/443 – Azul.

Permaneça junto de pessoas que 
levantem seu astral. Propício para 
fazer pedidos e propostas durante 
toda a manhã.  A quarta não é um 
dia muito favorável à relação com as 
outras pessoas, podendo acarretar 
desentendimentos. 34/134 – Verde. 

É um momento em que a originali-
dade, a inventividade e a uma fase 
com novas oportunidades e maior 
motivação para dizer o que sente pe-
las pessoas queridas. O contato com 
grupos e amigos estará favorecido. 
Mas o dia deve seguir tenso e com 
muitos imprevistos. 61/161 – Violeta.

Simpatias que funcionam
Para acabar com vícios: Quem tem algum parente 
viciado em drogas ou em bebidas alcoólicas ou cigarro, 
deve escrever 7 vezes o nome desta pessoa em um papel 
branco e rezar o Salmo 87, pedindo ao anjo Veuahiah que 
leve para longe dela este vício que só traz tristezas. Depois, 
coloque o papel dobrado dentro da Bíblia, na página desse 
mesmo Salmo e deixe lá por 7 dias. No oitavo dia, recite 
novamente todos os versículos e pense fi rmemente no seu 
pedido, depois queime o papel e sopre as cinzas ao vento.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Refl exões

No formato solo, ao piano o compositor Francis Hime 
apresenta clássicos como Meu Caro Amigo, Atrás da Porta, 
Vai Passar, Passaredo e Pivete e traz, assim, a história 
da viva da Música Brasileira no show Álbum Musical. 
Representante da melhor geração de compositores sur-
gida no Brasil, Francis Hime assumiu o papel de um dos 
principais protagonistas da música popular brasileira a 
partir da primeira metade dos anos 60. 

Serviço: Tupi or Not Tupi, R. Fidalga 360, Vila Madalena, tel. 3813-7404. Sexta 
(19) às 21h30. Ingresso: R$ 130. 

Moderno na essência, inquieto e irreverente, 
Jards Macalé sempre esteve ligado aos principais 
nomes da vanguarda cultural

Artista múltiplo, que transita com total liberdade em di-
versas esferas da arte, foi parceiro musical de magnífi cos 
poetas, cineastas, artistas plásticos e músicos. Violonista 

primoroso, formado na melhor tradição da música popular e 
erudita, ele reafi rma sua importância como músico, composi-
tor e intérprete, comemorando merecida fase de visibilidade e 
reconhecimento. Sua obra se mantém atual e é cada vez mais 
valorizada, com discos reeditados e remasterizados. Macalé 
vem conquistando as novas gerações interessadas no melhor 
da cultura musical brasileira das últimas décadas. Macalé sobe 
ao palco em show de voz e violão, apresentando um repertório 
com suas composições essenciais, como Farinha do Desprezo, 
Movimento dos Barcos, Let´s Play That, Vapor Barato, Hotel das 
Estrelas, Negra Melodia e Mal Secreto, entre outras.

Serviço: Tupi or Not Tupi, R. Fidalga 360, Vila Madalena, tel. 3813-7404. Sábado (20) 
às 21h30. Ingresso: R$ 90.

Wallace Souza Macalé
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Nota
Após 4 anos desde “Imbigo”, a Tabu-

leiro Musiquim lança “MANO” em todas 
as plataformas digitais. Com 10 faixas, 

o novo, e segundo álbum da banda  foi 
produzido e dirigido pelo vocalista Sil-
vio de Carvalho. Ele também assina a 
composição de quase todas as tracks, 
exceto “Mano Sereia”, de Giovani Ci-

dreira. Abrindo o disco, “O Plano” conta 
a história de alguém vivendo em meio 
a uma era de confl itos, desequilíbrios 
sociais e censuras mascaradas. Ouça 
aqui: (https://youtu.be/5dCnCbELBFY).

Cena do musical “Branca de Neve”.

“Branca de Neve – O Musical”, 
adaptado da clássica história da 
menina “branca como a neve, 
cabelos negros como ébano e lá-
bios vermelhos como o sangue”, 
é mais uma produção dos mes-
mos realizadores de Cinderella, 
A Bela e A Fera, Pinocchio – O 
Musical, Peter Pan, Natal Mági-
co e O Mágico de Oz. Inspirada 
no conto do livro original dos 
Irmãos Grimm, e com direção 
geral de Billy Bond, musical 
já encantou quase 300 mil 
espectadores, após passagens 
pela Argentina, Chile e Peru. 
Os diálogos e músicas são en-
toados em português, além de 
muitos efeitos especiais, 4D e 
leds de altíssima defi nição. A 
montagem tem ainda recursos 
de gelo seco, levitações, ilu-
sionismo e equipamentos que 
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fazem a plateia ter a sensação 
de fazer parte do espetáculo. A 
produção do musical conta com 
50 profi ssionais, mais de 180 
fi gurinos, 35 trocas de cenários, 
28 toneladas de equipamentos, 

muita pirotecnia e efeitos visuais 
deslumbrantes.

Serviço: Teatro Bradesco (Bourbon 
Shopping), R. Palestra Itália, 500, Pompéia. 
Sábado (20) às 15h sábado (27) às 11h30 e 
às 15h e domingos (21 e 28) às 11h30 e 15h. 
Ingressos: de R$ 50 a R$ 15 (camarote).

Desejo
Neste dia de sua vida querido(a) 
amigo(a), acredito que Deus 
quer que você saiba...... Que o 
desejo é uma força poderosa 
que pode ser usada para fazer 
as coisas acontecerem. Mas não 
confunda desejo com expectati-
va, ou com necessidade. O desejo 
tem uma qualidade inteiramente 
diferente. Você pode desejar algo 
que não precisa nem exige ter. 
Essa pequena diferença faz tudo 
funcionar. Essa pequena diferen-
ça é o grande truque. Deseje, não 
Exija. Desejar impulsiona. Exigir 
força. A vida não é para ser força-
da, mas ela pode ser seduzida... 
Qualquer um ou qualquer coisa 
que você esteja tentando forçar 
hoje, pare. Simplesmente... volte 
para o algodão suave do desejo.
Amor, seu amigo,

Neale Donald Walsch

Festival de nerdcore
O hacking no Brasil está cada vez mais extrapolando os limites 

das habilidades técnicas e se tornando um movimento cultural. 
Exemplo disso é a realização da segunda edição do maior festival 
de nerdcore da América Latina no país.Os principais expoentes 
gênero no mundo, como o artista norte-americano Dual Core, 
junto com 25 DJs brasileiros e representantes do estilo no Brasil, 
como o curitibano MC Hackudão, vão se juntar com os rappers 
brasileiros Gabriel O Pensador e Marcelo D2.As apresentações 
acontecem durante o Roadsec SP18, o maior festival hacker do 
país, que terá quase 24 horas de programação entre palestras 
com os principais hackers do mundo, atividades interativas, 
como programação de robôs e e pilotagem remota de drones 
com smartphones, por exemplo, além de técnicas de criptografi a. 

O nerdcore é uma espécie hip hop hacker nascido no habitat 
mais nerd da atualidade: a internet. O ritmo se destaca ao apelar 
para a cultura nerd como sua principal fonte de inspiração lírica. 
Para além das referências aos quadrinhos e fi cção científi ca, o 
nerdcore também se embrenha em aspectos mais mundanos 
do cotidiano hacker, detalhando testes de segurança e usando 
com desenvoltura o vocabulário de códigos de programação, ao 
ponto de criar o sub-subgênero geeksta rap – um “gangsta” que 
não se gaba de ter os carros mais caros e as armas mais letais, 
e sim de ter uma maior habilidade de invadir redes fechadas e 
quebrar códigos, quase numa celebração do hacker enquanto 
fora-da-lei.

Serviço: AUDIO, Av. Francisco Matarazzo, 694,Barra Funda. Sábado (10/11) às 23h. 
Ingressos para os shows a partir de R$ 50 reais, já a venda. 



O debate em torno das 

privatizações, por vezes, 

apresenta-se de forma 

maniqueísta

Se o setor público é efi -
ciente ou inefi ciente na 
prestação dos serviços, 

se as empresas dão lucro ou 
prejuízo ao Estado, e se a venda 
de ativos públicos resolve ou 
não um problema de défi cit nas 
contas públicas.

Há muito de ideologia no 
debate acerca de uma suposta 
superioridade do desempenho 
do setor privado sobre o públi-
co e dos recorrentes prejuízos 
causados por empresas con-
troladas pelo Estado. Além 
disso, é preciso olhar além: as 
empresas estatais desempe-
nham papel importante no de-
senvolvimento de uma socie-
dade e são, ao mesmo tempo, 
instrumentos signifi cativos de 
política econômica e, também, 
de política externa, podendo 
desempenhar relevante papel 
na geopolítica internacional.

São muitas as razões: as 
empresas estatais são impor-
tantes para promover grandes 
investimentos de longo prazo; 
prover serviços essenciais à 
vida; assegurar um nível de 
concorrência adequado (oferta 
e preço) em mercados concen-
trados; investir em ciência, tec-
nologia e inovação; atuar como 
instrumento de políticas anticí-
clicas; assegurar o controle de 
bens escassos que são insumos 
essenciais para o conjunto da 
estrutura produtiva; atuar em 
nome do interesse e da sobera-
nia nacionais; e tomar decisões 
empresariais orientadas pelo 
interesse coletivo.

Muitos setores de atividade 
econômica, por suas caracte-
rísticas intrínsecas, necessitam 
de investimentos vultosos e 
de longo prazo de maturação, 
que podem durar décadas, tais 
como estradas e ferrovias. Em 
muitos casos, embora possam 
não ser do interesse privado sua 
exploração, são fundamentais 
ao desenvolvimento econômico 
e social e, por isso, a sociedade 
decide arcar com seus custos.

Há, por sua vez, serviços 
essenciais à vida – como capta-
ção, tratamento e distribuição 
da água e geração, transmis-
são e distribuição de energia 
elétrica – que, sob pena de 
colocarem em risco a econo-
mia do país e a sobrevivência 
da população, não podem ser 
tratados como mercadoria. 
Problemas no atendimento à 
população associados à inefi ci-
ência da gestão privada desses 
serviços têm sido a principal 
justifi cativa para sua reestati-
zação em muitos dos países em 
que foram privatizados.

No Brasil, a Constituição 
defi ne o provimento de uma 
série de bens e serviços como 
propriedade/competência do 
Estado – União, estados e 
municípios. Dentre eles estão 
as jazidas e demais recur-
sos minerais; potenciais de 
energia elétrica; tratamento e 
distribuição de água e coleta 
de esgoto; gestão dos recur-
sos hídricos; infraestrutura 
aeroportuária; serviços e ins-

talações nucleares; serviços de 
transporte; e serviços postais.

Para assegurar a oferta e 
preços adequados, é preciso 
considerar que alguns setores 
têm estrutura de mercado mui-
to concentrada: quando não 
são monopólios naturais, são 
segmentos de poucos partici-
pantes com expressivo poder 
de mercado (oligopólios), prin-
cipalmente devido às barreiras 
à entrada de novos atores. Essa 
é uma razão adicional para que 
o Estado tenha participação 
nesses mercados.

Empresas e centros de pes-
quisa estatais desempenham 
importante papel nas econo-
mias modernas a partir dos 
investimentos que realizam em 
projetos de ciência, tecnologia 
e inovação, pouco atrativos 
à iniciativa privada, uma vez 
que requerem longo prazo de 
maturação e se caracterizam 
pela elevada incerteza. Assim, 
os recursos destinados por 
empresas estatais são decisi-
vos em qualquer projeto de 
desenvolvimento que almeje a 
redução da dependência tec-
nológica frente a outros países.

A atuação e os investimentos 
estatais também podem ser fato-
res de estabilização econômica, 
do nível de emprego e da renda, 
à medida que, por não obedece-
rem apenas à lógica de mercado, 
asseguram um mínimo de ex-
pansão da demanda agregada, 
atuando como instrumento de 
políticas anticíclicas.

Ademais, bens escassos e 
que são insumos essenciais 
para o conjunto da estrutura 
produtiva, em especial petró-
leo, gás e seus derivados, são 
estratégicos para o desenvol-
vimento econômico e social, 
e os poucos países que detêm 
grandes reservas e competên-
cia para explorá-las procuram 
protegê-las e utilizá-las da 
melhor maneira possível.

Por todos estes fatores, em 
nome do interesse e da sobera-
nia nacionais, diversos países 
têm adotado medidas de restri-
ção ao investimento estrangeiro 
em setores estratégicos, prin-
cipalmente àqueles na forma 
de fusões e aquisições. Caso 
emblemático é a China, que, por 
meio de suas grandes empresas 
estatais, tem adotado política de 
investimento em nível mundial.

Importante lembrar, por fi m, 
que as empresas estatais dife-
rem das privadas na medida 
em que, por sua natureza, de-
veriam tomar decisões orien-
tadas pelo interesse coletivo e 
não apenas por critérios eco-
nômico-fi nanceiros. É possível 
gerir empresas estatais de for-
ma efi ciente, sob a perspectiva 
do interesse público.

A análise de experiências em 
países desenvolvidos mostra a 
viabilidade de diferentes tipos 
de gestão no setor público, com 
controle social, que possibili-
tam reduzir acentuadamente 
problemas relacionados à 
corrupção e à apropriação in-
devida por interesses privados.

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

Econômico e Social e do Grupo 
Reindustrialização; (**) - É 

Supervisora Técnica do DIEESE.

Para que servem 
empresas estatais?
Clemente Ganz Lúcio (*) e Jéssica Naime (**)
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: EVERTON BATIROLA MALIKOWSKI, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro mêcanico, nascido em São Paulo das Missões - RS, no dia 14/11/1988, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ari Malikowski e de 
Edite Malvina Batirola Malikowski. A pretendente: RENATA CRISTINA OLIVEIRA DE 
LIMA, estado civil solteira, profi ssão comissária de vôo, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 01/10/1989, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero 
Zeferino de Lima e de Marlene de Oliveira de Lima.

O pretendente: HENRIQUE GARCIA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 12/02/1961, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Vicente Garcia e de Thereza Siedler Garcia. A pretendente: SUELI 
GOMES TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em Caetité - BA, 
no dia 10/11/1980, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Aureliano Rodrigues Teixeira e de Lindalva Gomes Teixeira.

O pretendente: FABIO FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 27/01/1981, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Norival Fernandes e de Gardenia Garcia Fernandes. A pretendente: 
GILDERLEIDE MARIA LISBOA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida 
em São João do Rio do Peixe - PB, no dia 24/07/1987, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Valdivino Lisboa e de Maria Lisboa Lopes.

O pretendente: DÊNIS WELLINGTON CAMARGOS ALFREDO, estado civil solteiro, 
profi ssão autônomo, nascido em Bocaíuva - MG, no dia 02/11/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de José de Fátima Alfredo e de Rosa Maria Camargos Alfredo. A 
pretendente: ÉRIKA SARBU, estado civil solteira, profi ssão orçamentista civil, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 22/01/1988, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Mario Sarbu e de Magda Aparecida Aquilar Sarbu.

O pretendente: WELINTON COSTA ROCHA, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/01/1999, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Neilton Rodrigues Rocha e de Lenir Al-
meida Costa Rocha. A pretendente: PATRICIA ANHOLETO DE SOUZA, estado 
civil solteira, profissão gerente administrativa, nascida em São Paulo - SP, no dia 
24/04/1991, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Daniel de Souza e 
de Débora Anholeto de Souza.

O pretendente: UILLIAN SOUZA VIEIRA, estado civil divorciado, profissão 
contador, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/03/1979, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Carlos Vieira e de Maria do Socorro 
Souza Vieira. A pretendente: FERNANDA ANA FERREIRA, estado civil divorciada, 
profissão enfermeira, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/10/1976, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Fernando Peres Ferreira e 
de Diva Ana Ferreira.

O pretendente: HICHAM RHALLAB, estado civil solteiro, profi ssão cozinheiro, nascido 
em Marrocos, no dia 05/01/1990, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Elhassan Bin Bousakri e de Helima Bint Tayby. A pretendente: THELMA CHAN, 
estado civil divorciada, profi ssão músico, nascida em São Paulo - SP, no dia 23/11/1953, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Orlando Francischini 
e de Maria da Conceção Francischini.

O pretendente: FILIPE NESI LEFFER, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 29/07/1989, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, filho de Walter Leffer Junior e de Claudia Regina Nesi 
Leffer. A pretendente: ITAMARA DE CASTRO TÔRRES, estado civil solteira, 
profissão vendedora, nascida em Ibotirama - BA, no dia 23/11/1994, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Itamar Santos Tôrres e de 
Aurilucia Braga de Castro.

O pretendente: FELIPE SILVA AUGUSTO, estado civil solteiro, profi ssão auditor, 
nascido em Guarulhos - SP, no dia 21/12/1989, residente e domiciliado em Guarulhos - 
SP, fi lho de José Ricardo Augusto e de Sandra Maria da Silva Augusto. A pretendente: 
ANA CAROLINE TEMPASS DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão gestora 
ambiental, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/12/1993, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilberto Aparecido de Sousa e de Regina 
Tempass de Souza.

O pretendente: ADRIANO TEIXEIRA SANCHES, estado civil solteiro, profi ssão en-
genheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/06/1986, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Sanches e de Maria Aparecida Teixeira 
Sanches. A pretendente: MARINA CORSI, estado civil solteira, profi ssão engenheira civil, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 27/09/1992, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Walter Alexandre Corsi e de Marcia Alves de Camargo Corsi.

O pretendente: EVANILDO DANTAS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/07/1983, residente e domiciliado neste sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Henrique Dantas da Silva e de Maria Rosalia Inacio da 
Silva. A pretendente: CLAUDIA PAULA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/05/1978, residente e domiciliada neste sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Napoleão Pedro de Oliveira e de Josefa Dantas da Silva.

O pretendente: FABIANO SILVERIO, estado civil divorciado, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 27/02/1983, residente e domiciliado neste subdistri-
to, São Paulo - SP, fi lho de Jair Silverio e de Sandra Regina Sant’Ana. A pretendente: 
DANIELA CASSIANO DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão fi sioterapeuta, 
nascida em Suzano - SP, no dia 17/10/1980, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Cassiano dos Santos e de Maria Januares dos Santos.

O pretendente: RICARDO ALVAREZ BEDIM, estado civil solteiro, profi ssão técnico de ar 
condicionado, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/02/1972, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wanderley Bedim e de Meide Isabel Alvarez Bedim. A 
pretendente: DEBORA PORTES DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão operadora 
de telemarketing, nascida em Charqueadas - RS, no dia 30/01/1971, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Iran Araujo dos Santos e de Orizabel Pereira Portes.

O pretendente: MARCUS FIGUEIREDO DE ABREU JUNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão supervisor de vendas, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/03/1991, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Marcus Figueiredo de Abreu e de Fatima Aparecida 
Zulzke de Abreu. A pretendente: NATHÁLIA BATISTA DE CARVALHO, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo - SP, no dia 13/12/1990, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marco Antonio de Carvalho e de 
Maristela Batista de Melo Carvalho.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

Dados do Sistema de 
Vigilância Alimentar e 
Nutricional do Ministé-

rio da Saúde apontam que, em 
2017, 55% dos adolescentes 
acompanhados pela atenção bá-
sica do Sistema Único de Saúde 
(SUS) consumiram produtos 
industrializados, como macar-
rão instantâneo, salgadinho 
de pacote ou biscoito salgado. 
Além disso, 42% deles ingeri-
ram hambúrguer e embutidos 
e 43%, biscoitos recheados, 
doces ou guloseimas. 

Os números foram divulgados 
em razão do Dia Mundial da 
Alimentação, lembrado ontem 
(16) e, segundo a pasta, servem 
de alerta. De acordo com o mi-
nistério, jovens que apresentam 
quadro de obesidade aos 19 
anos, por exemplo, apresentam 
89% de chance de serem obesos 
aos 35 anos – daí a importância, 
segundo o próprio governo, de 
se investir em uma alimentação 
saudável e adequada ainda na 
infância e na adolescência.

Os dados revelam que o 
Sul é a região do país com a 
maior quantidade de jovens 
consumindo hambúrguer e 
embutidos e também macar-
rão instantâneo, salgadinho 
de pacote e biscoito salgado, 

Jovens que apresentam obesidade aos 19 anos, têm 89% de 

chance de serem obesos aos 35 anos.

Maioria de adolescentes 
acompanhados na atenção 

básica se alimenta mal
“Os maus hábitos à mesa têm refl etido na saúde e no excesso de peso dos adolescentes”, destacou 
o ministério, ao citar números da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar que mostram que 7,8% dos 
adolescentes nas escolas com idade entre 13 e 17 anos estão obesos

idade entre 13 e 17 anos estão 
obesos. O problema é maior 
entre os meninos (8,3%) do 
que entre as meninas (7,3%). 
Os dados também apontam 
que 8,2% dos adolescentes 
com idade entre 10 e 19 anos 
atendidos na atenção básica em 
2017 são obesos.

Já os brasileiros adultos de-
monstram hábitos alimentares 
mais saudáveis. Os dados mos-
tram que o consumo regular de 
frutas e hortaliças nesse grupo 
cresceu 4,8% (de 2008 a 2017) 
enquanto o consumo de refri-
gerantes e bebidas açucaradas 
caiu 52,8% (de 2007 a 2017). 
O estudo também aponta que a 
ingestão regular – cinco ou mais 
dias na semana – de frutas e 
hortaliças aumentou em ambos 
os sexos enquanto o consumo 
recomendado – cinco ou mais 
porções por dia em cinco ou 
mais dias da semana – aumen-
tou mais de 20% entre adultos 
de 18 a 24 anos e de 35 a 44 anos. 
Os dados revelam, entretanto, 
uma diminuição da ingestão de 
ingredientes considerados bá-
sicos e tradicionais na mesa do 
brasileiro. O consumo regular 
de feijão, por exemplo, caiu de 
67,6% em 2011 para 59,5% em 
2017 (ABr).
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com 54% e 59%, respectiva-
mente. Já o Norte aparece com 
o menor percentual nesses 
dois grupos, com 33% e 47%, 
respectivamente. Em relação 
aos biscoitos recheados e 
guloseimas, o Sul segue na 
frente (46%), empatado com 
o Nordeste (46%).

Na análise por sexo, os 
percentuais, segundo a pasta, 
mostram que o consumo de 
industrializados, fast food, 
alimentos doces recheados e 
guloseimas não se diferencia 
muito, sendo um pouco maior 
entre os meninos. O primeiro 

grupo de alimentos, por exem-
plo, é consumido por 58% deles, 
enquanto as meninas represen-
tam 54%. Já o segundo grupo é 
consumido por 41% dos jovens 
do sexo masculino e por 38% 
do sexo feminino, enquanto os 
recheados são preferência de 
42% deles e 41% delas.

“Os maus hábitos à mesa 
têm refl etido na saúde e no 
excesso de peso dos adoles-
centes”, destacou o ministério, 
ao citar números da Pesquisa 
Nacional de Saúde do Escolar 
que mostram que 7,8% dos 
adolescentes nas escolas com 

Marcia Cristina Avelar (*)

O período entre setembro e 
dezembro é a época de maior 
sazonalidade empregatícia, na 
maior parte dos países do mundo. 

No Brasil, isso não é diferente. 
É a famosa época das contra-
tações temporárias, que visam 
atender aos turnos dobrados e 
triplicados de indústrias, servi-
ços e comércios para atender às 
festas de fi m de ano, e aproveitar 
os gastos com 13º salário para 
fazer a economia girar. De acor-
do com a  Associação Brasileira 
do Trabalho Temporário, devem 
ser abertas 434,4 mil novas vagas 
temporárias nesse período, em 2018. 

O número representa um crescimento de 
10% em relação ao mesmo período de 2017, 
e 22% maior que 2016. Os setores que mais 
estão buscando mão de obra são indústrias 
farmacêuticas, alimentares, químicas e 
agroindustriais. A maior parte das vagas 
são para trabalhadores com nível médio 
de escolaridade, e espera-se que 8% dos 
temporários sejam efetivados no emprego.

No varejo, os números já não são tão bons. 
De acordo com a Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), haverão cerca de 72,7 mil traba-
lhadores temporários, recuo de 1,7% em 
relação aos 73,9 mil postos criados no ano 
passado. Um dos motivos especulados é a 
incerteza gerada pelo cenário econômico e 
as eleições. Para o CNC, os maiores volumes 
de contratação deverão se concentrar no 
segmento de vestuário (47,9 mil vagas), hiper 
e supermercados (11,5 mil vagas). 

O estado de São Paulo lidera o ranking, con-
centrando 67,27% das vagas estimadas para o 

Como aproveitar a época de 
contratação temporária?

pessoas, as marcas, também é 
importante. Uma loja não vai 
contratar quem acabou de difa-
má-la na internet, ou mesmo fez 
um comentário preconceituoso 
ou de ódio.

Busque agências: existem 
empresas que podem te ajudar, 
não só na elaboração de um bom 
currículo, como também na indi-
cação e fi ltragem de vagas, prepa-
ração para entrevistas, etc. Focar 
em agências que se especializam 
em trabalho temporário é muito 
útil nessa época do ano. Vale a 
pena acessar o site do Ministério 
do Trabalho e verifi car o registro 
da agência para ter certeza de 

que ela está de acordo com a lei.
Gaste sola de sapato: mantenha os olhos 

sempre atentos. Ande o tempo todo por co-
mércios, dos mais simples até os mais famosos, 
localizados em shoppings. Essa época é fértil. 
Fique atento aos anúncios de vagas para ex-
pandir os horizontes e deixar currículos em 
vários locais a fi m de aumentar suas chances.

Invista no relacionamento interpessoal: 
normalmente, vagas temporárias buscam 
apenas segundo grau completo e, muitas ve-
zes, não é necessário ter experiência. Sendo 
assim, uma forma de se diferenciar é pela 
simpatia, comunicação clara e trabalho em 
equipe. Essas habilidades são fundamentais 
em qualquer emprego, em qualquer empresa. 

Fique de olho no contrato: apesar das 
mudanças da lei, o trabalhador temporário 
ainda conta com seus direitos. Não é porque é 
temporário que é bico. Se preocupe com con-
trato. Leia atentamente e exija seus direitos.

(*) - É Diretora de DHO da NVH Talentos Humanos, 
uma empresa do Grupo NVH

(http://nvh.com.br/2017/talentos/).

fi m do ano, ou seja, 292.230 mil vagas. Abaixo 
listo algumas dicas para que uma dessas vagas 
seja sua!  Atente-se à datas: se você busca uma 
oportunidade na indústria, já está em cima da 
hora. Normalmente, essas empresas iniciam a 
contratação no mês de setembro. 

Outubro é a época em quem lojas maiores 
contratam, e em novembro é a vez das lojas 
menores ampliarem seu contingente. Estar 
atento às datas é muito importante, não só 
para garantir o emprego por mais tempo, mas 
também para ter mais chances de mostrar 
serviço e ser contratado como fi xo. 

Prepare um bom currículo: seja assertivo, 
curto, objetivo e direto. Cite suas últimas 
três experiências profi ssionais, destaque 
cursos realizados e que tenham a ver com a 
vaga. Busque personalizar o conteúdo para 
a vaga em questão. Isso atrai a atenção do 
recrutador porque demonstra mais interesse. 

Cuide de suas redes sociais: não é só 
para vagas efetivas que departamentos de 
RH costumam analisar as redes sociais dos 
candidatos. Ter um perfi l que não agrida as 
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ANTONIO RODRIGUES, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Senhor do Bonfi m - BA, data-nascimento: 06/12/1941, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Rodrigues e de Angelina 
Maria de Jesus. A pretendente: NEIDE MARIA RODRIGUES, profi ssão: aposentada, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/10/1952, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Firmino Rodrigues e de Hilda Maria 
Rodrigues.

O pretendente: TIAGO DE LIMA DALLACQUA, profi ssão: autonomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/09/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Pedro Dallacqua e de Regina Fernandes de 
Lima Dallacqua. A pretendente: YASMIN SOARES DA SILVA, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Moji das Cruzes - SP, data-nascimento: 09/08/1997, 
residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, fi lha de Marcelo da Silva e de Lucia 
Soares da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE DE LIMA MATIAS, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 20/11/1991, residente e domiciliado 
em Guarulhos, SP, fi lho de Antonio Matias Sobrinho e de Ozenir Lima da Silva. A 
pretendente: THAYS KARINA DE MACEDO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/03/1995, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Alexandre Jose de Macedo e de Terezinha Margarida de 
Macedo.

O pretendente: MARIO ROGERIO GIMENEZ, profi ssão: AUTONOMO, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/06/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Benedito Gimenez Nogueira e de Terezinha 
Lemos Nogueira. A pretendente: TATIANE MARINA DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 03/12/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Rosélio da Silva e de Marina Josefa 
dos Santos.

O pretendente: LEÔNCIO PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: conferente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Bom Jesus da Lapa - BA, data-nascimento: 02/02/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Bezerra dos Santos e de Eva Pereira dos 
Santos. A pretendente: ARÍLANA PEREIRA DE SOUZA, profi ssão: domestica, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/10/1987, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Fulgencio Alves de Souza e de Antonia Pereira 
de Souza.

O pretendente: LEANDRO DE PAULA MOURA, profi ssão: funcionário público 
estadual, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
30/04/1986, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Cardoso de 
Moura e de Silvana Aparecida de Paula Moura. A pretendente: FERNANDA SILVEIRA 
LEITE, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 18/12/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lho de Carlos 
Alberto Leite e de Jacinta da Silveira Leite.

O pretendente: ARMANDO VALLEJOS HERRERA, profi ssão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Cochabamba- Bolivia, data-nascimento: 07/01/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ciriaco Vallejos Alvarado e de Susana Herrera. 
A pretendente: GLEIKA JUSSARA DA COSTA ALVES, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Serra Branca - PB, data-nascimento: 10/12/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Alves da Silva e de Maria Selma da Costa 
Alves.

O pretendente: BRUNO PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: ligador de tg, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Campo Alegre de Lurdes - BA, data-nascimento: 20/02/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Pereira dos Santos e de 
Dorivanda Pereira dos Santos. A pretendente: PALOMA OLIVEIRA COSTA, profi ssão: 
auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
23/04/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Rosimere Oliveira Costa.

O pretendente: RAFAEL SOARES DE SANTANA, profi ssão: garçon, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/08/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Joel Augusto de Santana e de Sandra Soares 
da Silva. A pretendente: DAIANE ELOISE DA SILVA, profi ssão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/01/1987, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Laerte de Jesus Silva e de Orlean Souza Santos 
Silva.

O pretendente: JOSEPHER AUGUSTO MARTINS, profi ssão: técnico em telefonia, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes - SP, data-nascimento: 10/04/1987, 
residente e domiciliado em Suzano, SP, fi lho de Vanderli Martins. A pretendente: 
LUANA PERELLI, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo 
- SP, data-nascimento: 21/07/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Marcio Perelli e de Maria Lucia da Silva Perelli.

O pretendente: LEANDRO LOMBARDI LIMA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 09/07/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Batista Lima e de Aparecida Maria Donizeti 
Lombardi Lima. A pretendente: LUCIANA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/04/1976, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Pedro Izidoro da Silva e de Maria Lucia da Silva.

O pretendente: IVANILDO BARRETO DE SOUSA SANTOS, profi ssão: promotor 
vendas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Miguel das Matas-Salvador - BA, data-
nascimento: 14/09/1993, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ivaldo 
Romualdo dos Santos Junior e de Rosilane Barreto de Souza. A pretendente: BEATRIZ 
SCHAUSTZ BATISTA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 28/04/1997, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Pedro de Souza Batista e de Edna Schaustz Batista.

O pretendente: ADILSON ROSA NAVARRO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 02/02/1978, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jesus Navarro e de Vera Lucia Rosa Navarro. 
A pretendente: VANESSA FEITOSA FONTES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/10/1979, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de José Maria Fontes e de Maria Salete Feitosa Fontes.

O pretendente: VALMIR OLIVEIRA DE SANTANA, profi ssão: supervisor de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/10/1969, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Almeida de Santana e de Maria de Oliveira 
de Santana. A pretendente: CATIA DA COSTA ARAUJO, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Itaquaquecetuba - SP, data-nascimento: 07/07/1973, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ivo Mitichon de Araujo e de Maria Dias da Costa.

O pretendente: ANDERSON OLIVEIRA DE MATOS, profi ssão: tec.radiologia, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/12/1975, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Elvecio Barreto de Matos e de Terezinha Oliveira 
de Matos. A pretendente: MAGDA DE LIMA VITAL, profi ssão: contadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/03/1981, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Roque Vital e de Maria Jose de Lima Vital.

O pretendente: ANDERSON PARREIRA SOARES, profi ssão: promotor vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/04/1991, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Nelson Soares e de Esmeralda Parreira. A 
pretendente: LUANA RODRIGUES BORGES DO NASCIMENTO, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/01/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Hamilton Braz do Nascimento e de 
Marilene Rodrigues Borges.

O pretendente: DANILO MARQUES BRUNO DE ASSIS DIVINO, profi ssão: analista 
de sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
05/05/1991, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ronaldo de Assis Divino 
e de Cristiene Marques Bruno de Assis Divino. A pretendente: LAIS ARAUJO DOS 
SANTOS, profi ssão: aux. administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo 
- SP, data-nascimento: 21/08/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Luis Araujo dos Santos e de Carmelia Sousa dos Santos.

O pretendente: EDSON CARDOSO DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/08/1964, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Abelio Cardoso dos Santos e de Nelí Nogueira 
dos Santos. A pretendente: HILSSY MARIA RAMOS SOARES, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Ipojuca - PE, data-nascimento: 01/01/1983, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Daniel Francisco Soares e de Celia Maria 
Ramos Cavalcante.

O pretendente: JANSEN LUCAS RIBEIRO, profi ssão: escriturario, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/04/1994, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jose Alfredo Ribeiro e de Neuza Maria Tereza da Silva. A 
pretendente: KAREN REGINA NAVARRO MONTANHEIRO, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/10/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lho de Jorge Damião Montanheiro e de 
Maria Regina Navarro Montanheiro.

O pretendente: FABRICIO ROCHA DA SILVA, profi ssão: aux. de almoxarifado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/07/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Ernesto da Silva e de Maria do Socorro 
Rocha Brasil. A pretendente: MARIA TAMIRIS SANTOS DOS ANJOS, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Simão Dias - SE, data-nascimento: 21/10/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Dias dos Anjos e de Rosilene 
de Jesus Santos.

O pretendente: LUCIANO SILVEIRA SARAIVA, profissão: op. de escavadeira 
hidraulica, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 
27/01/1989, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Valdir Saraiva 
e de Lucia Silveira Santana Saraiva. A pretendente: DEBORA REGINA SANTOS 
SOARES, profissão: assistente operacional, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 18/12/1992, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Vandismelo Magalhães Soares e de Juselina Lourdes dos 
Santos Soares.

O pretendente: FAGNER DUARTE DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 15/11/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Expedito Duarte dos Santos e de Terezinha 
Amelia dos Santos. A pretendente: ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA, profi ssão: 
analista de laboratorio, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 02/12/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sebastião 
dos Santos Oliveira e de Sueli Maria dos Santos Oliveira.

O pretendente: IVAIR SOARES DE FRANÇA, profi ssão: serralheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/08/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Inaldo Soares de França e de Maria Lídia Silva 
de França. A pretendente: ALECSANDRA DE SOUZA RODRIGUES, profi ssão: 
aux. de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 
28/09/1978, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Rodrigues dos 
Santos e de Marizete Souza Dias.

O pretendente: TIAGO TELES DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/07/1987, residente e domiciliado em 
Guarulhos, SP, fi lho de Pedro Nunes da Silva e de Guimarina Teles dos Santos da Silva.
A pretendente: FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/06/1987, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de George Luiz Nascimento e de Rogeria da Silva 
Nascimento.

O pretendente: BRUNO COSTA ARRUDA PEREIRA, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/08/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Paulo de Arruda Pereira e de Maria do 
Carmo Teixeira da Costa Pereira. A pretendente: THAYS ARAUJO GODOY, profi ssão: 
cozinheira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
13/08/1992, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Luiz Jorge 
Godoy e de Anaide de Araujo Godoy.

O pretendente: CELSO FRANCISCO DEMETINO, profi ssão: professor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Alto do Paraná - PR, data-nascimento: 15/01/1968, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Rafael Francisco Demetino e de Celia Costa. 
A pretendente: ANDREZA SILVA LEITE, profi ssão: desenhista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/02/1996, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco Xavier Leite e de Elza Maria da Silva.

O pretendente: JOSÉ MAGNO MACEDO PIMENTEL, profi ssão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Tucano - BA, data-nascimento: 02/08/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Hildebrando Alves Pimentel e de Maria Macedo 
de Jesus. A pretendente: ELIZABETE SANTOS MATOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Tucano - BA, data-nascimento: 19/11/1979, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Domingos Araújo Matos e de Maria Heloiza 
Santos.

O pretendente: ALEXSANDRO LIMA BRITO, profi ssão: impressor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/08/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Enoque de Brito e de Edizelda Lima de Almeida 
Brito. A pretendente: TATIANA FERNANDA RAMOS SILVERIO, profi ssão: aux. 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
02/05/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Pedro Silverio e de 
Neide Ramos Silverio.

O pretendente: HUGO DUARTE DOS SANTOS, profi ssão: autonomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/12/1965, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Maria Jose da Conceição. A pretendente: 
MARINALVA DOS SANTOS VALE, profi ssão: copeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Presidente Janio Quadros - BA, data-nascimento: 04/01/1967, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Benjamim da Costa Vale e de Ana Angelica 
dos Santos Vale.

O pretendente: MÁRCIO AGUIAR, profi ssão: aux. de cobrança, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/09/1978, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Isaias Paulo de Aguiar e de Carmozita Costa de Aguiar. 
A pretendente: KELLY FERREIRA DA SILVA, profi ssão: ag. de saúde, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 01/10/1979, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Djalma Ferreira da Silva e de Luzia de Lourdes 
Silva.

O pretendente: VITOR BATISTA DOS SANTOS MENDES, profi ssão: analista 
de informatica, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
25/07/1993, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Ricardo 
Mendes e de Edna Batista dos Santos. A pretendente: MONICA ALFERES, profi ssão: 
analista comercial, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
25/04/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Maria das Graças dos 
Santos Alferes.

O pretendente: DONIZETE TADEU DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA, profi ssão:, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Diadema - SP, data-nascimento: 28/11/1993, residente 
e domiciliado em Santana de Parnaíba, SP, fi lho de Lourenço Jose de Oliveira e de 
Marlene do Carmo do Rosário de Oliveira. A pretendente: JESSICA DIAS BARBOSA, 
profi ssão: op. de máquina, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 24/08/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Wagner 
Dias Barbosa e de Solange Maria da Silva Barbosa.

O pretendente: RENAN DIAS GYENEI, profi ssão: contador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/01/1990, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Luis Gyenei e de Silmara Aparecida Dias Gyenei. A pretendente: 
LAIS MASSENIA DA SILVA, profi ssão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 10/01/1994, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lho de Jailson Pereira da Silva e de Marilza Massenia da Silva.

O pretendente: MARCOS OLIVEIRA SOUSA, profi ssão: Motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Carapicuíba - SP, data-nascimento: 22/08/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Mario Oliveira Sousa e de Zelia Esmelina 
Sousa. A pretendente: MARCIA ALVES CATELAN, profi ssão: professora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/02/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Mario Catelan e de Aparecida 
Nair Alves Catelan.

O pretendente: JOÃO LUCIANO DA CONCEIÇÃO BEZERRA, profi ssão: 
metrologista, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
21/02/1985, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João da Silva Bezerra 
e de Rita Maria da Conceição. A pretendente: NATALIA CRISTINA NUNES DE 
MOURA, profi ssão: metrologista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 15/12/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Valentim Corrêa de Moura e de Geralda Nunes de Moura.

O pretendente: CLAUDY FLORESTAL, profi ssão: mecanico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Haiti, data-nascimento: 25/10/1986, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Jean Claude Florestal e de Arismene Quatorze. A pretendente: 
MANISETHA CONSTANT, profi ssão: confeiteira, estado civil: solteira, naturalidade: 
Haiti, data-nascimento: 26/09/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Jean Emila Constant e de Marietha Paul.

O pretendente: ROGÉRIO RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: assitente administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 13/12/1994, 
residente e domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de João Rodrigues da Silva e de Maria 
Aparecida dos Santos Silva. A pretendente: ALINE BARBOSA FERREIRA, profi ssão: 
op. de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
19/05/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Lindoval Ferreira 
e de Selma Barbosa Ferreira.

O pretendente: JOHNATAS DA SILVA, profi ssão: grafi co, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 30/03/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Milton da Silva e de Maria Dulce da Silva. A pretendente: 
CINTIA FERREIRA, profi ssão: assistente social, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 04/04/1984, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Tereza Aparecida Ferreira.

O pretendente: THAIRONE JÚNIO ALVES OLIVEIRA, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Araçuaí - MG, data-nascimento: 17/10/1998, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Aparecido Araújo Oliveira e de Maria 
José Alves. A pretendente: MELISSA CRISTINA SOUZA DA SILVA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/05/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sandro Aparecido da Silva e de Katia 
Regina Souza da Silva.

O pretendente: JETER PEREIRA DE OLIVEIRA, profissão: professor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/10/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Geraldo Augusto de 
Oliveira e de Ruthe Pereira de Oliveira. A pretendente: CAMILA APARECIDA 
MARCELINO, profissão: analista de sistemas, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 02/08/1986, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de João Carlos Domyciano Marcelino e de Romilda Aparecida 
Bernardino Marcelino.

O pretendente: PAULO DA SILVA MENDES FILHO, profi ssão: apontador de mão 
de obra, estado civil: solteiro, naturalidade: Itiúba - BA, data-nascimento: 25/07/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo da Silva Mendes e de 
Osmira Barbosa da Silva. A pretendente: ADNAIR BARBOSA LOPES, profi ssão: 
prendas domésticas, estado civil: solteira, naturalidade: Itiúba - BA, data-nascimento: 
18/08/1997, residente e domiciliada em Santo André, SP, fi lha de Adilson Lopes da Silva 
e de Marizete Barbosa Lopes.

O pretendente: JEZIEL NUNES DE BRITO, profi ssão: designer, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/12/1984, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Nunes de Brito e de Cenira Gonzaga da Silva Brito. A 
pretendente: LARISSE DA SILVA SOUSA, profi ssão: desenvolvedora de sistemas, 
estado civil: solteira, naturalidade: Barra do Corda - MA, data-nascimento: 26/09/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Amadeus de Sousa e de Maria 
Pereira da Silva.

O pretendente: PAULO HENRIQUE DE LIMA, profi ssão: assitente administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/08/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Valdemir de Lima e de Neide da 
Costa Lima. A pretendente: ROSEMEIRE DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/08/1982, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Vidal de Oliveira e de Roseli de 
Oliveira.

O pretendente: JULIANO NUNES ALVES, profissão: aj.geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/09/1982, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Celio Alves e de Oscarlina Nunes da 
Silva. A pretendente: DANIELLE SANTOS PEREIRA, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/01/1984, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Eustaquio Pereira e de 
Vane Dos Santos Pereira.

O pretendente: ALEXANDRE GUSTAVO VASCONCELOS DE OLIVEIRA, 
profi ssão: guarda civil municipal, estado civil: solteiro, naturalidade: Rio de Janeiro 
- RJ, data-nascimento: 23/11/1984, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Silverio José de Oliveira e de Maria Solange de Vasconcelos. A pretendente: 
LIZANDRA SILVEIRA NASCIMENTO, profi ssão: aux. administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ipiau - BA, data-nascimento: 09/11/1994, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valdiney Santos Nascimento e de Silvaneide 
Silveira de Jesus.

O pretendente: MANOEL MESSIAS ALVES DA SILVA, profi ssão: conferente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Januaria - MG, data-nascimento: 16/03/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Ferreira da Silva e de Ivandeci Alves da 
Silva. A pretendente: ELIZABETH PAULA DE SOUZA, profi ssão: domestica, estado 
civil: solteira, naturalidade: Taguatinga - DF, data-nascimento: 22/11/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Carlos Roberto de Souza e de Erineuda Silva 
da Costa Souza.

O pretendente: FELIPE SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: assistente fi nanceiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/10/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Silva de Oliveira e 
de Monica Aparecida da Silva. A pretendente: TUANI BARRETO RUFINO REGO, 
profi ssão: assistente comercial, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 19/12/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edson 
Rufi no Rego e de Maria de Fatima Barreto Rufi no.

O pretendente: JOEL DIAS DA SILVA, profi ssão: chaveiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Lins - SP, data-nascimento: 22/12/1960, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Gerson Dias da Silva e de Lourdes da Silva Dias. A 
pretendente: SANDRA MARIA DAMASCENA, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/11/1976, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Armando Caetano Damascena e de Maria 
Batista Damascena.

O pretendente: ESTEVÃO DA SILVA ALMEIDA, profi ssão: repositor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/10/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jaime das Virgens Almeida e de Glicia Cristina 
da Silva Almeida. A pretendente: ANA JULIA OLIVEIRA QUILES, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Caraguatatuba - SP, data-nascimento: 06/04/2000, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Alessandro Rodrigues Quiles e de 
Tatiana Candida Oliveira.

O pretendente: ERIK BRUNO FUDIHARA RIBEIRO MAIA, profi ssão: dentista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Passos - MG, data-nascimento: 06/12/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Magno Ribeiro Maia e de Izaura Mitiko 
Fudihara Ribeiro Maia. A pretendente: LARISSA AILA DOS SANTOS, profi ssão: 
arquiteta, estado civil: solteira, naturalidade: Jundiaí - SP, data-nascimento: 24/01/1992, 
residente e domiciliada em Jundiaí, SP, fi lha de Lino Eduardo dos Santos e de Marta 
Cristina Marques Santos.

O pretendente: GABRIEL ALVES DE PAULA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/02/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Misael Jose de Paula e de Jailda Alves Moreira. 
A pretendente: LARISSA DE OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/04/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Denilson Destro dos Santos e de 
Audilamara de Oliveira Santos.

O pretendente: BRUNO DAVINI MARCELINO, profi ssão: técnico de projetos, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/10/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Elcio Marcelino e de Luciana Cruzato Davini 
Marcelino. A pretendente: SUELLEN CAROLINE DEZUANI, profi ssão: pedagoga, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/03/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Adriano Dezuani Neto e de Evania 
Lopes Barbosa.

O pretendente: GABRIEL HENRIQUE MOREIRA DA SILVA, profi ssão: professor de 
ingles, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/11/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Roberto Araujo da Silva e de Patricia 
Moreira da Silva. A pretendente: VANESSA APARECIDA VIANA DE ALMEIDA, 
profi ssão: secretaria executiva, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-
nascimento: 27/01/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Aurino de 
Almeida e de Regina Helena Aparecida Viana de Almeida.

O pretendente: NATAN BORGES DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 23/11/1973, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cloves Borges da Silva e de Mariana Delcy da 
Silva. A pretendente: ELIANA FRANCISCO DOS SANTOS, profi ssão: cabeleireira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 02/08/1975, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Francisco Filho e de Alaide 
Rodrigues de Oliveira.

O pretendente: DAVI BERG BARROS, profi ssão: aj.geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/12/1983, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Jorge Barros e de Meire Aparecida Barros. A 
pretendente: MICHELLE MARQUES DA SILVA, profi ssão: aj.geral, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/10/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Gonçalves da Silva e de Leozina 
Marques Batista.

O pretendente: REINIVON NUNES DA PAIXÃO, profi ssão: promotor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Umburanas - BA, data-nascimento: 21/09/1978, residente 
e domiciliado São Paulo, SP, fi lho de Alfredo Nunes Paixão e de Valdelice Maria 
da Silva. A pretendente: RIVANETE SILVA SOUSA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Pio XII - MA, data-nascimento: 20/08/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Ribamar Sousa e de Waldirene Silva 
Sousa.

O pretendente: DOUGLAS EMANUEL FARIAS DOS SANTOS, profi ssão: técnico 
em telefonia, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
05/01/1988, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Dermeval Maciel dos 
Santos e de Claudete Aparecida de Farias. A pretendente: DAIANE LIRA DA SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 
18/03/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Teofi lo Manoel da Silva 
e de Marina Elizabeth Lira da Silva.

O pretendente: EDMARIO SOUZA MATOS, profi ssão: marceneiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Ibiratira - BA, data-nascimento: 09/02/1968, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pereira Matos e de Lindaura Souza 
Matos. A pretendente: IDEZITA MARIA DE OLIVEIRA, profi ssão: vendedora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/01/1978, residente 
e domiciliada em Osasco, SP, fi lha de Ireno Celestino de Oliveira e de Maria Ribeiro de 
Olvieira 

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

Empresas & Negócios

 

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:

WILSON DA SILVA MORAES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de motorista, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/108.FLS.131V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
oito de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (08/09/1988), residente e domiciliado 
Rua Albertina Medeiros, 1169, Vila Danubio Azul, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Luiz Rei De França Moraes e de Maria de Fatima da Silva Moraes. EDNA DA SILVA 
REIS, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em Guarulhos, neste Estado 
(CN:LV.A/034.FLS.242V-VILA GUILHERME/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (25/12/1985), residente e domiciliada Rua 
Pinha do Brejo, 251, Jardim Maia, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Nunes 
Reis e de Zuleide da Silva Barbosa. 

LEANDRO FRANÇA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão administrador de banco 
de dados, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/374.FLS.227-1º SUBDISTRITO 
DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia dezessete de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e seis (17/12/1986), residente e domiciliado Rua Werner Goldberg, 157, aparta-
mento 204-B, Jardim Tupanci, Barueri, neste Estado, Barueri, SP, fi lho de Roberto Gomes 
de Souza e de Regina Célia Jácome de França Souza. LETICIA FARIAS TAVARES 
DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em Sub-
distrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/082.FLS.109-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no 
dia quatorze de setembro de mil novecentos e noventa e dois (14/09/1992), residente e 
domiciliada Rua Baixada Santista, 522, casa 13, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Geraldo Tavares de Sousa e de Maria Gorete da Rocha Farias de Sousa. 

ADILSON JOSE MAGNABOSCO, estado civil solteiro, profi ssão encarregado de 
manutenção, nascido em Distrito de Cachoeira de Emas, Município de Pirassununga, 
neste Estado (CN:LV.A/002.FLS.045-CACHOEIRA DE EMAS PIRASSUNUNGA/SP), 
Pirassununga, SP no dia sete de outubro de mil novecentos e setenta e um (07/10/1971), 
residente e domiciliado Rua Professor Euclides Luz, 31, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Márcio Luiz Magnabosco e de Cecília Damascena Magnabosco. 
MARISA DA SILVA GOMES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/027.FLS.253V-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte de fe-
vereiro de mil novecentos e setenta (20/02/1970), residente e domiciliada Rua Professor 
Euclides Luz, 31, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Gomes 
Filho e de Maria Salete da Silva Gomes. 

RICARDO ANTONIO DA MATTA LOPES, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de janeiro 
de mil novecentos e setenta e cinco (01/01/1975), residente e domiciliado Rua Coração 
Brasileiro, 80, bloco D, apartamento 34, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cosme Lopes de Sousa e de Katia Regina Aparecida da 
Matta. ANGELICA CORRÊA LOURENÇO, estado civil solteira, profi ssão aposentada, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/083.FLS.032V-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no 
dia quatorze de dezembro de mil novecentos e sessenta e três (14/12/1963), residente 
e domiciliada Rua Inácio Monteiro, 600, bloco 22, apartamento 04, Jardim São Paulo, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Ademar Lourenço e de Idelma Corrêa Lourenço. 

ROBSON DE BARROS BERNARDO, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/112.FLS.281-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
cinco de abril de mil novecentos e oitenta e nove (25/04/1989), residente e domiciliado 
Rua de Flor em Flor, 197, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Clésio Bernardo e de Andréia Maria de Barros. DYANE APARECIDA 
LIMA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão copeira, nascida em São Paulo - Ca-
pital (CN:LV.A/087.FLS.225V-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (29/02/1988), residente e domiciliada Rua 
de Flor em Flor, 217, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Moreira de Sousa e de Francisca Margarida Lima de Sousa. 

MARCUS RÓS MOREIRA, estado civil divorciado, profi ssão funcionário público 
municipal, nascido em neste Distrito, São Paulo, SP no dia quatorze de novembro de 
mil novecentos e sessenta (14/11/1960), residente e domiciliado Rua Araracanga, 447, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Albano da 
Cunha Moreira e de Ruth Rós Moreira. TATIANA FERREIRA VENTURA, estado civil 
solteira, profi ssão funcionária pública municipal, nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta 
Capital (CN:LV-A-010,FLS.147-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove 
de dezembro de mil novecentos e setenta e oito (29/12/1978), residente e domiciliada 
Rua Araracanga, 447, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Soledade Ferreira Ventura. 

RONALDO ANDRÉ PEREIRA DE PAULA, estado civil divorciado, profi ssão ajudante, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia seis de outubro de mil novecentos 
e oitenta e três (06/10/1983), residente e domiciliado Rua Acaiacá, 354, casa 02, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Roberto de Paula e de Carmelina Pe-
reira Alves. LAINA THAÍS RESENDE DE SANTANA, estado civil divorciada, profi ssão 
gerente assistente, nascida em Itabuna, Estado da Bahia, Itabuna, BA no dia sete de maio 
de mil novecentos e oitenta e sete (07/05/1987), residente e domiciliada Rua Acaiacá, 
637, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilson de Santana e 
de Leísis Conceição Leite Resende de Santana. 

ELIAS BATISTA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão cozinheiro, nascido 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/096.FLS.006V GUAIANASES/SP), São Paulo, 
SP no dia doze de maio de mil novecentos e noventa e três (12/05/1993), residente e 
domiciliado Rua Fascinação, 22, casa 02, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Conceição e de Nilza Batista Conceição. SONIA 
MARIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida 
em Piripiri, Estado do Piauí (CN:LV.A/001.FLS.011V-DOMINGOS MOURÃO/PI), Piripiri, 
PI no dia quinze de abril de mil novecentos e noventa e nove (15/04/1999), residente 
e domiciliada Rua Cristóvão Salamanca, 236, bloco B, apartamento 53, Conjunto Resi-
dencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Teixeira e 
de Aldení Maria de Oliveira. 

LUIZ CARLOS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão servente de pedreiro, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de maio de mil 
novecentos e sessenta (21/05/1960), residente e domiciliado Rua Caçador Narciso, 
173, B, Jardim Beatriz, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Constancio da 
Silva e de Valdivina Maria Constancio da Silva. DANIELLE PEREIRA DA ROCHA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/233.
FLS.267-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia seis de novembro de 
mil novecentos e oitenta e sete (06/11/1987), residente e domiciliada Rua Caçador 
Narciso, 173, B, Jardim Beatriz, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Olga Aparecida 
Pereira da Rocha Nascimento. 

ANTONIO VITORIANO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão garçom, nascido 
em Quixeramobim, Estado do Ceará (CN:LV.A/006.FLS.156 DISTRITO DE MANITUBA/
QUIXERAMOBIM/CE), Quixeramobim, CE no dia onze de abril de mil novecentos e 
cinquenta e sete (11/04/1957), residente e domiciliado Rua Pacarana, 11, B, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Gonza-
ga Vitoriano e de Zeneida Prudente Vitoriano. FRANCISCA FRANCIZA DE SOUSA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Trairi, Estado do Ceará (CN:LV.A/020.
FLS.103-1° OFÍCIO DE TRAIRI/CE), Trairi, CE no dia três de julho de mil novecentos 
e sessenta e nove (03/07/1969), residente e domiciliada Rua Pacarana, 11, B, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Manoel de 
Sousa e de Francisca Alves de Moura. 

SILAS SILVA DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão entrevistador, nascido em Sub-
distrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/088.FLS.152V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no 
dia quinze de agosto de mil novecentos e noventa e três (15/08/1993), residente e domi-
ciliado Avenida Diogo José Machado, 661, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Wilson Francisco de Lima e de Maria Jose da Silva. THAUANY CRISTINA 
DA SILVA SOUSA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/252.FLS.036 LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia dez de agosto 
de mil novecentos e noventa e sete (10/08/1997), residente e domiciliada Viela Afonso, 
109, casa 04, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Ronaldo Sousa e de Monica Maria da Silva. 

ALEXANDRE PONTES PEDREIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de entrega, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/136.FLS.140V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte de dezembro de mil novecentos e noventa (20/12/1990), residente e domiciliado 
Rua Doutor Manoel Guimarães, 798, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Gerson Silva Pedreira e de Neusa Otero Pontes Pedreira. ROSA SILVA SANTOS, 
estado civil divorciada, profi ssão operadora de caixa, nascida em Olivença, Comarca de 
Ilhéus, Estado da Bahia, Ilhéus, BA no dia dezoito de agosto de mil novecentos e oitenta 
e dois (18/08/1982), residente e domiciliada Rua Doutor Mário Moura, 42, casa 02, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Alves da Silva e de Maria de 
Jesus dos Santos. 

RICARDO AFONSO ALBUQUERQUE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de construção civil, nascido em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/159.
FLS.036V-SUZANO/SP), Suzano, SP no dia dezessete de agosto de mil novecentos e 
noventa e seis (17/08/1996), residente e domiciliado Rua Arraial do Bonfi m, 64, casa 
01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sandro Lourenço da Silva 
e de Joeide Ferreira de Albuquerque. MARIA EDICLEIA DE MATOS, estado civil 
solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/245.
FLS.113V-ITAQUERA/SP), Santo André, SP no dia trinta de janeiro de mil novecentos 
e noventa e seis (30/01/1996), residente e domiciliada Rua Arraial do Bonfi m, 64, casa 
01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Miranda de Matos e de 
Marilene Silva de Souza de Matos. 

RAPHAEL VITOR DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão comerciário, nascido 
em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV-A 232,FLS.183V-PENHA DE 
FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia treze de novembro de mil novecentos e noventa 
(13/11/1990), residente e domiciliado Rua Elpídia Gomes de Oliveira, 41, Parque Savoy 
City, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Nelson José da Silva e de Alice Constantino 
da Silva. MONICA QUEIROZ, estado civil solteira, profi ssão autônomo, nascida em 
São Paulo - Capital (CN;LV-A-226,FLS.100V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito 
de junho de mil novecentos e noventa e cinco (08/06/1995), residente e domiciliada 
Avenida Nagib Farah Maluf, 496, bloco A, apartamento 23, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Hamilton Viana Queiroz e de 
Rosana Maria Pina Queiroz. 

PHELIPE AUGUSTO MOREIRA MAZZOLLI, estado civil solteiro, profi ssão cartorário, 
nascido em Subdistrito Alto da Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/124.FLS.016V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia quinze de março de mil novecentos e noventa (15/03/1990), 
residente e domiciliado Rua Bento Ribeiro, 252, bloco G-02, apartamento 12, Vila Regina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mario Sergio Mazzolli e de Simone Sena Moreira 
Mazzolli. ADRIANA LOURENÇO DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/050.FLS.272-
-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de agosto de mil novecentos 
e noventa e três (31/08/1993), residente e domiciliada Rua João José de Souza, 158, 
Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Antonio do Nascimento e 
de Cristiane Lourenço. 

ANDRÉ TOTH NETO, estado civil divorciado, profi ssão engenheiro, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três de maio de mil novecentos e 
oitenta e três (23/05/1983), residente e domiciliado Rua Babaçu, 44, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de André Toth Filho e de Marina Toth. RAFAELA 
BEÇON, estado civil solteira, profi ssão engenheira, nascida em Curitiba, Estado do 
Paraná, Curitiba, PR no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (27/09/1985), residente e domiciliada Rua Irmã Maria Leontina de Assis, 163, 
Cidade Industrial, Curitiba, Estado do Paraná, Curitiba, PR, fi lha de Vanderlei Beçon 
e de Floriza Ramos Cordeiro Beçon. “Cópia Enviada Pelo Ofi cial De Rcpn De Curitiba, 
Estado Do Paraná” 

LEONARDO TEIXEIRA LARA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Porecatu, Estado do Paraná (CN:LV.A/018.FLS.089 PORECATU/PR), Porecatu, PR no 
dia vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e noventa e sete (24/01/1997), residente 
e domiciliado Travessa Carlota Mena, 08, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Paulo de Almeida Lara e de Nair Teixeira Lara. BIANCA BARBOSA BASILIO, 
estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Franca, neste Estado (CN:LV.A/052.
FLS.133-2° SUBDISTRITO DE FRANCA/SP), Franca, SP no dia dois de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e seis (02/02/1996), residente e domiciliada Rua Sargento Antônio 
Jorge de Lima, 131, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilvan Banho 
Basilio e de Beatriz Barbosa Mendes. 

JOSÉ GIVELDER BARBOSA DE SOUTO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Cubati, Estado da Paraíba (CN:LV.A/003.FLS.060V DISTRITO DE CUBATI/
PB), Cubati, PB no dia nove de setembro de mil novecentos e setenta e oito (09/09/1978), 
residente e domiciliado Rua Filipe Lauri, 295, bloco A, apartamento 131, Conjunto Resi-
dencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Barbosa de Souto e 
de Cicera Freire da Silva. CINTIA JULIANA DE MELO, estado civil solteira, profi ssão 
executiva de contas, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/023.FLS.151V MOÓCA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e oitenta e um 
(21/08/1981), residente e domiciliada Rua Filipe Lauri, 295, bloco A, apartamento 131, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson de 
Melo e de Hilda Ramos de Melo. 

LUIZ FERNANDO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão empresário, nascido 
em Carapicuíba, neste Estado, Carapicuíba, SP no dia vinte e seis de junho de mil nove-
centos e setenta e um (26/06/1971), residente e domiciliado Estrada Itaquera-Guaianazes, 
527, bloco 06, apartamento 21, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Roque Acacio dos Santos e de Ivete Gonçalves dos Santos. MARIA CECILIA 
DO AMARAL, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia primeiro de abril de mil novecentos e sessenta e dois (01/04/1962), 
residente e domiciliada Estrada Itaquera-Guaianazes, 527, bloco 06, apartamento 21, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Salvador do 
Amaral e de Antonia Celestina de Oliveira. 

JOSÉ BOMFIM MOTA, estado civil solteiro, profissão mecânico, nascido em Cra-
teús, Estado do Ceará (CN:LV-A-020,FLS.173-POTY-CRATEÚS/CE), Crateús, CE 
no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e cinquenta e três (22/09/1953), 
residente e domiciliado Rua Rolante, 54, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Raimundo Bomfim Souza e de Maria Bomfim Mota. MARIA ILMA DA 
SILVA, estado civil divorciada, profissão doméstica, nascida em Acopiara, Estado 
do Ceará, Acopiara, CE no dia doze de novembro de mil novecentos e cinquenta e 
três (12/11/1953), residente e domiciliada Rua Freitas Guimarães, 268, A, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Juvino da Silva e de Maria 
Otaviana de Souza. 

VITOR FERRAZ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em Subdis-
trito Jardim Paulista, nesta Capital (CN:LV-A 084,FLS.04V-JARDIM PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (16/09/1986), 
residente e domiciliado Rua Cacique, 86, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Edson da Silva e de Neusa de Fatima Ferraz da Silva. DÉBORA 
ALMEIDA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de faturamento, nascida em 
Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV-A 106,FLS.54V-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no 
dia primeiro de junho de mil novecentos e noventa (01/06/1990), residente e domiciliada 
Rua Cacique, 86, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Ferreira de Souza e de Edileusa Bandim de Almeida. 

ANTONIO CARLOS GOMES DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão vigia, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia três de julho de mil novecentos e 
setenta e nove (03/07/1979), residente e domiciliado Rua Paulo Amaral, 30, Vila Santa 
Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Gomes de Lima e de Guiomar 
Macario de Lima. MARIA EVERLANDIA OLIVEIRA DUARTE, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em Catarina, Estado do Ceará (CN:LV.A/006.
FLS.232-CATARINA/CE), Catarina, CE no dia onze de novembro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (11/11/1984), residente e domiciliada Rua Paulo Amaral, 30, Vila Santa 
Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Valdeny Duarte e de Maria 
Vanda Lúcia Oliveira Duarte. 

VICTOR VINÍCIUS RODRIGUES ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão barbeiro, nas-
cido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/098.FLS.066 GUAIANASES/SP), São Paulo, 
SP no dia primeiro de julho de mil novecentos e noventa e três (01/07/1993), residente 
e domiciliado Rua Arara Piranga, 188, Guaianazes, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho 
de Jucelino Rocha e de Solange Rodrigues da Costa. LETICIA CARDOSO SILVERIO 
MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão secretária, nascida em Subdistrito Ipiranga, 
nesta Capital (CN:LV.A/245.FLS.218V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois 
de março de mil novecentos e noventa e seis (22/03/1996), residente e domiciliada Rua 
Adolfo Appia, 89, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Emerson Silverio 
Moreira e de Cheilha Emil Cleisan Cardoso Moreira. 

SILVINO RIBEIRO NEPUNUCENO, estado civil solteiro, profi ssão tapeceiro, nascido 
em Curimatá, Estado do Piauí, Curimatá, PI no dia dezoito de setembro de mil novecen-
tos e oitenta e três (18/09/1983), residente e domiciliado Rua Santa Rosa, 115, Recreio 
São Jorge, 1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, fi lho de Ubiratã de 
Souza Nepunuceno e de Clarice Ribeiro Nepunuceno. DÉBORA CELINE DOS REIS 
PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Curimatá, 
Estado do Piauí, Curimatá, PI no dia dezessete de março de mil novecentos e noventa 
e nove (17/03/1999), residente e domiciliada Rua Monte Belo, 963, Cidade Antônio Es-
tevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Válten Pereira de Oliveira e de 
Maria Creuza dos Reis Pereira. “Cópia Enviada Pelo Ofi cial De Rcpn Do 1º Subdistrito 
De Guarulhos, Neste Estado” 

RAFAEL DE MELO FAIOLO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão funcionário 
público, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/107.FLS.297 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (29/09/1988), residente 
e domiciliado Rua das Boas Noites, 840, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Marcos Antonio Faiolo da Silva e de Maria Lucia de Melo Faiolo da Silva. GLÁUCIA 
GONÇALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/090.FLS.203V-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia onze 
de janeiro de mil novecentos e noventa e um (11/01/1991), residente e domiciliada Rua 
das Boas Noites, 840, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Golinski 
dos Santos e de Leonice Gonçalves Leite dos Santos. 

ADILSON ARAÚJO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão riscador junior, 
nascido em Januária, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/011.FLS.241-CÔNEGO 
MARINHO/MG), Januária, MG no dia seis de julho de mil novecentos e setenta e 
seis (06/07/1976), residente e domiciliado Rua Tucuxi, 76, casa A, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Hermínio dos Santos 
Silva e de Joana Aparecida Araújo da Silva. JUSSARA APARECIDA DE ANDRADE 
SILVA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Santo Anastácio, neste 
Estado, Santo Anastácio, SP no dia doze de abril de mil novecentos e oitenta e 
cinco (12/04/1985), residente e domiciliada Rua Tucuxi, 76, casa A, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim da Silva e de 
Jacira Andrade da Silva. 

ALEX SANDRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador de máquinas, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A 168,FLS.222V-TATUAPÉ/SP), 
São Paulo, SP no dia onze de abril de mil novecentos e setenta e cinco (11/04/1975), 
residente e domiciliado Rua Tantas Palavras, 35, casa 01, Conjunto Habitacional Águia 
de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Gregorio dos Santos e de Berenicia 
Bernardina dos Santos. QUEDMA BISPO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de caixa, nascida em Subdistrito Cangaiba, nesta Capital (CN:LV-A 030,FLS.205-
-CANGAIBA/SP), São Paulo, SP no dia oito de dezembro de mil novecentos e oitenta e 
sete (08/12/1987), residente e domiciliada Rua Tantas Palavras, 43, casa 01, Conjunto 
Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agnaldo Bispo dos 
Santos e de Terezinha de Santana Santos. 

LUÍZ FELIPE DE SANTANA SÁ, estado civil solteiro, profi ssão operador de telemarke-
ting, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/230.FLS.054 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (04/08/1995), residente 
e domiciliado Rua Juçaral, 351, casa 02, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Luís Carlos Sá e de Maria Clara Ferreira de Santana Sá. THAMARA 
BATISTA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente de call center, nascida 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/127.FLS.102V-GUAIANASES/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (26/12/1994), 
residente e domiciliada Rua Inácio Donati, 74, bloco C, apartamento 41, Conjunto Re-
sidencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Luiz da Silva e de 
Natalina Batista da Silva. 

JOSÉ AILTON DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de manutenção, 
nascido em Feira Grande, Estado de Alagoas, Feira Grande, AL no dia cinco de maio 
de mil novecentos e setenta e quatro (05/05/1974), residente e domiciliado Rua Noro-
guages, 460, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Domingos da Silva 
e de Eurides da Silva. VALDILENE GOMES SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
vendedora, nascida em Limoeiro de Anadia, Estado de Alagoas, Limoeiro de Anadia, AL 
no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e setenta e cinco (28/08/1975), residente 
e domiciliada Rua Noroguages, 460, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Odete Gomes da Silva. 

ROMÚLO SERAFIM ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão gerente de restaurante, 
nascido em Caculé, Estado da Bahia (CN:LV-A-031,FLS.097 CORDEIROS/BA), Cacu-
lé, BA no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e noventa e três (26/08/1993), 
residente e domiciliado Rua Norival Aparecido Costa, 146, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José Serafi m da Rocha e de Rosa Maria da Cruz Rocha. QUÉZIA ALVES DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida em Subdistrito Vila Matilde, 
nesta Capital (CN:LV-A-041,FLS.20V-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia quatorze 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (14/01/1987), residente e domiciliada Rua 
Norival Aparecido Costa, 146, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Alves dos 
Santos e de Maria dos Santos. 

FERNANDO SOTTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão analista de 
planejamento e orçamento, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
quatorze de novembro de mil novecentos e oitenta e seis (14/11/1986), residente 
e domiciliado Rua Pedro Leopoldo, 38, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Florisval Francisco dos Santos e de Nair Sotto Lucas dos Santos. NA-
THALIA CRISTIE ARAUJO DE BARROS, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de escritório, nascida em Mauá, neste Estado, Mauá, SP no dia vinte e seis de 
março de mil novecentos e noventa e quatro (26/03/1994), residente e domiciliada 
Avenida Herman Teles Ribeiro, 827, Vila Romanópolis, Ferraz de Vasconcelos, 
neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Claudio Macedo de Barros e de 
Irevane Barbosa Araujo de Barros. “Cópia Enviada Pelo Oficial De Rcpn De Ferraz 
De Vasconcelos, Neste Estado” 

RICARDO DE ARAUJO PAULINO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV-A-149,FLS.218-LAPA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
três de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (23/01/1986), residente e domiciliado 
Rua dos Maoris, 93, casa 01, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Luiz Paulino da Silva e de Maria José de Araujo. BRENDA SCARLAT SANTOS 
DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em neste Distrito 
(CN:LV-A-195,FLS.034V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de agosto de mil 
novecentos e noventa e três (30/08/1993), residente e domiciliada Rua dos Maoris, 93, 
casa 01, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Noel Gonçalves de 
Oliveira Junior e de Marcia Santos Souza. 

EVERALDO RIBEIRO DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nasci-
do em Areia, Estado da Paraíba, Areia, PB no dia cinco de junho de mil novecentos e 
sessenta e três (05/06/1963), residente e domiciliado Rua Keia Nakamura, 607, Colônia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Bezerra de Araújo e de Dulcemar Ribeiro 
de Araújo. MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascida em Flexeiras, Estado de Alagoas, Flexeiras, AL no dia nove de junho 
de mil novecentos e oitenta e dois (09/06/1982), residente e domiciliada Rua Alegria, 19, 
Parque Residencial Souza Campos, Itaquaquecetuba, neste Estado, Itaquaquecetuba, 
SP, fi lha de Maria de Lourdes da Conceição. “Cópia Enviada Pelo Ofi cial De Rcpn De 
Itaquaquecetuba, Neste Estado” 

JANDSON LUIS ROCHA DA ENCARNAÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Barreiras, Estado da Bahia (CN:LV.A/005.FLS.078 1º OFÍCIO DE BARREIRAS/
BA), Barreiras, BA no dia sete de dezembro de mil novecentos e setenta e sete (07/12/1977), 
residente e domiciliado Rua Soveral, 118, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Walter Sampaio da Encarnação e de Rosa Margaly da Rocha Reis. DAYANE 
ALVES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/314.
FLS.004-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia oito de março de mil nove-
centos e noventa e dois (08/03/1992), residente e domiciliada Rua Soveral, 118, Gleba do 
Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Ferreira Alves e de Gilçara Mendes. 

RAFAEL NUNES SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão técnico de enfermagem, 
nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/071.FLS.113 ITAQUERA/SP), Guarulhos, 
SP no dia dezoito de outubro de mil novecentos e oitenta e três (18/10/1983), residente 
e domiciliado Rua Rio Canabrava, 92, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rudival 
Santos e de Cleusa Nunes Santos. ELIZABETH APARECIDA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão enfermeira, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/005.
FLS.212-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte de dezembro de mil novecentos 
e setenta e seis (20/12/1976), residente e domiciliada Rua Rio Canabrava, 92, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Roberto da Silva e de Marilene Correia da Silva. 

MARCELO RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão encanador, nascido em Sub-
distrito Vila Maria, nesta Capital (CN:LV.A/080.FLS.059-VILA MARIA/SP), São Paulo, 
SP no dia quinze de julho de mil novecentos e sessenta e nove (15/07/1969), residente 
e domiciliado Rua Isidoro de Lara, 260, bloco C, apartamento 41, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Osvaldo Rodrigues e de 
Amagda Elidio Rodrigues. CLAIRE DA SILVA FELIX, estado civil solteira, profi ssão 
cuidadora de idosos, nascida em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/139.
FLS.030-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de maio de mil no-
vecentos e sessenta e nove (28/05/1969), residente e domiciliada Rua Isidoro de Lara, 
310, bloco B, apartamento 24, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Lourenço Felix e de Francisca da Silva Felix. 

RUDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
telemarketing receptivo, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de 
novembro de mil novecentos e noventa e quatro (07/11/1994), residente e domiciliado 
Rua Tenório das Chagas, 28, casa 02, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Mauricio Gonçalves de Oliveira e de Rejane Rodrigues de Oliveira. ESTE-
FANIE SANTOS FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de março de mil novecentos e noventa e 
dois (10/03/1992), residente e domiciliada Rua Professor Teotonio Pavão, 109, Vila Jamil, 
Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Donizetti de 
Lima Ferreira e de Maria Aparecida Santos Ferreira. “Cópia Enviada Pelo Ofi cial De Rcpn 
De Ferraz De Vasconcelos, Neste Estado” 

MARCELO FRANCO BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/060.FLS.252-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três 
de abril de mil novecentos e oitenta e dois (03/04/1982), residente e domiciliado Rua 
Nova Bassamo, 111, casa C, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João 
Batista Barbosa e de Maria das Dores Franco Barbosa. TAÍS APARECIDA LOPES 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Vila Matilde, 
nesta Capital (CN:LV.A/049.FLS.203-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia trinta e 
um de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (31/08/1989), residente e domiciliada 
Rua Nova Bassamo, 111, casa C, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Paulo Sergio dos Santos e de Marcia Lopes dos Santos. 

RAFAEL DE LUNA MOURA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de produção, nascido 
em Limoeiro, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/009.FLS.223-DISTRITO DE URUCUBA/
LIMOEIRO/PE), Limoeiro, PE no dia sete de outubro de mil novecentos e oitenta e oito 
(07/10/1988), residente e domiciliado Rua Serra de São Domingos, 785, B, casa 08, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Bandeira de Moura e de Luiza 
Antonia de Luna Moura. LUCI KELLY DA SILVA PIRES, estado civil solteira, profi ssão 
ajudante de produção, nascida em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/036.
FLs.266-SÃO CAETANO DO SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no dia dezenove de 
novembro de mil novecentos e oitenta e um (19/11/1981), residente e domiciliada Rua 
Adolfo Appia, 214, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luziano Simplício 
Pires e de Maria da Silva Pires. 

LEONARDO EVANGELISTA DA SILVA DAMASCENO, estado civil solteiro, profi ssão 
funcionário público, nascido em Teresina, Estado do Piauí (CN:LV.A/077.FLS.251V-2ª 
CIRCUNSCRIÇÃO DE TERESINA/PI), Teresina, PI no dia sete de novembro de mil 
novecentos e setenta e cinco (07/11/1975), residente e domiciliado Rua Dario Pozzo, 
102, casa 01, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de João Evangelista da Silva Damasceno e de Lúcia de Fátima da Silva Damasceno. 
GEISA LIMA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em 
Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/189.FLS.130-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), 
Guarulhos, SP no dia nove de outubro de mil novecentos e oitenta (09/10/1980), residente 
e domiciliada Rua Dario Pozzo, 102, casa 01, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José da Silva Santos e de Maria Edilene de Lima Santos. 

NEOMAR OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão gerente de serviços, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/295.FLS.060-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e noventa 
e um (28/05/1991), residente e domiciliado Rua Anísio da Silveira Machado, 426, casa 
01, Jardim Robru, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Jose dos Santos e 
de Joana de Oliveira Santos. FERNANDA DA CAMBRA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão analista SAC I, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/131.
FLS.229-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia nove de outubro de mil novecentos e 
noventa e cinco (09/10/1995), residente e domiciliada Rua Subragi, 200, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Walker da Silva e de Vania da Cambra Silva. 

JOHNNY HERBERT AVELINO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
backoffi  ce citroen, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/089.FLS.025-ALTO DA MOÓ-
CA/SP), São Paulo, SP no dia sete de novembro de mil novecentos e noventa (07/11/1990), 
residente e domiciliado Estrada Itaquera-Guaianazes, 165, bloco 01-B, apartamento 31-B, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Honorio do 
Nascimento e de Sandra Avelino do Nascimento. CARLA DE ANDRADE SANTANA, 
estado civil solteira, profi ssão assistente, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/235.
FLS.083-CAPELA DO SOCORRO/SP), São Paulo, SP no dia vinte de outubro de mil 
novecentos e oitenta e sete (20/10/1987), residente e domiciliada Estrada Itaquera Guaia-
nazes, 165, bloco 01-B, apartamento 31-B, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Ronilson da Silva Santana e de Maria Neide de Andrade Santana. 

NATANAEL TELLES DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão ofi cial de manutenção, 
nascido em Subdistrito Lapa, nesta Capital (CN:LV.A/094.FLS.291V-LAPA/SP), São 
Paulo, SP no dia quatorze de outubro de mil novecentos e cinquenta e sete (14/10/1957), 
residente e domiciliado Rua Fontoura Xavier, 421, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Sebastião Eugenio da Costa e de Maria Amelia Telles da Costa. MARIA JOSÉ DE 
CHRISTO, estado civil divorciada, profi ssão costureira, nascida em Caratinga, Estado de 
Minas Gerais, Caratinga, MG no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e cinquenta e 
um (04/02/1951), residente e domiciliada Rua Fontoura Xavier, 421, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de João Francisco de Christo e de Sirge Lucas de Christo. 

MARCOS LIMA DA PURIFICAÇÃO, estado civil divorciado, profi ssão assistente de 
farmácia, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia treze de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e oito (13/02/1988), residente e domiciliado Rua Sabbado D'Ângelo, 
265, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Medeiros da Purifi cação e 
de Régia Fatima de Lima da Purifi cação. DAIANE DA SILVA CREPALDI, estado civil 
solteira, profi ssão dentista, nascida em Adamantina, neste Estado (CN:LV.A/103.FLS.135-
-ARAXA/MG), Adamantina, SP no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
oito (01/02/1988), residente e domiciliada Rua Francisca Miquelina, 261, SBela Vista, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lha de Gerson de Souza Crepaldi e de Senhorinha da Silva Costa. 

MARCUS VINICIUS SOARES GARCIA, estado civil divorciado, profi ssão condutor 
socorrista, nascido em Francisco Beltrão, Estado do Paraná, Francisco Beltrão, PR no dia 
oito de maio de mil novecentos e setenta e seis (08/05/1976), residente e domiciliado Rua 
Pioneiro Felicío Jorge, 2230, Jardim Santa Cecília, Paranavaí, Estado do Paraná, Para-
navaí, PR, fi lho de José Garcia Junior e de Vanderci Aparecida Soares Garcia. SIMONE 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão projetista, nascida em Subdistrito Tatuapé, 
nesta Capital (CN:LV-A-011,FLS.096 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis 
de janeiro de mil novecentos e setenta e oito (16/01/1978), residente e domiciliada Rua 
Morubixaba, 440, torre 03, apartamento 91, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Silvio dos Santos e de Terezinha Dionísio Fabri dos Santos. 

DOUGLAS BITTENCOURT, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/013.FLS.134V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia 
dois de junho de mil novecentos e setenta e oito (02/06/1978), residente e domiciliado 
Rua Professor Hasegawa, 1613, bloco G-02, apartamento 32-A, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Rita Maria de Cassia Bittencourt. ROSANA SANTOS DE LIMA, 
estado civil solteira, profi ssão analista fi nanceiro junior, nascida em Suzano, neste Estado 
(CN:LV.A/090.FLS.232-SUZANO/SP), Suzano, SP no dia vinte e sete de novembro de mil 
novecentos e oitenta e oito (27/11/1988), residente e domiciliada Rua 20 de Novembro, 
560, Quinta da Boa Vista, Itaquaquecetuba, neste Estado, Itaquaquecetuba, SP, fi lha de 
Carlos Roberto de Lima e de Naias Santos de Lima. 

ANTONIO DENISMAR SILVA AMORIM, estado civil divorciado, profi ssão garçom, 
nascido em Mombaça, Estado do Ceará, Mombaça, CE no dia oito de outubro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (08/10/1984), residente e domiciliado Rua Sestílio Melani, 
734, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Alves 
de Amorim e de Francisca Zeneide da Silva Amorim. PATRICIA RIBEIRO VICENTE, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Teixeira de Freitas, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/002.FLS.150V TEIXEIRA DE FREITAS/BA), Teixeira de Freitas, BA no dia primeiro 
de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (01/11/1988), residente e domiciliada 
Rua Sestílio Melani, 734, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José de Jesus Vicente e de Maria Sebastiana de Jesus Ribeiro Vicente. 
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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

ROBERTO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/163.FLS.132V SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e setenta e 
dois (22/12/1972), residente e domiciliado Estrada Itaquera-Guaianazes, 527, bloco 
01, apartamento 41, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Benedicto de Oliveira e de Vilma Ferreira Nunes. ROBERTA LARA PALMEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão faturista, nascida em Subdistrito Cerqueira Cesar, 
nesta Capital (CN:LV.A/053.FLS.071-CERQUEIRA CESAR/SP), São Paulo, SP no 
dia quinze de outubro de mil novecentos e setenta e um (15/10/1971), residente e 
domiciliada Estrada Itaquera-Guaianazes, 527, bloco 01, apartamento 41, Parada XV 
de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdair Alvimar Palmeira e de 
Eudoxia Aparecida da Silva Palmeira. 

ANDERSON OLIVEIRA COLMONERO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/055.FLS.255V-VILA FORMOSA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e oitenta e três (29/04/1983), 
residente e domiciliado Rua Kleber Afonso, 560, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando André Colmonero e de Tânia Apa-
recida de Oliveira Colmonero. SUÉLEN FERREIRA PLAZE, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/042.FLS.069V-
-VILA MATILDE/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos 
e oitenta e sete (25/05/1987), residente e domiciliada Avenida Francisco Tranchesi, 
1163, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos 
Alberto Plaze e de Rosa Maria Ferreira Plaze. 

PETERSON NOBREGA BUENO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão pro-
fessor de música, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/220.FLS.110 ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia quinze de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco 
(15/02/1995), residente e domiciliado Rua Rio Tefé, 248, casa 01, Gleba do Pês-
sego, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Bueno da Silva e de Vanderli 
Nobrega Ribeiro do Val da Silva. SAMIRA ESTEVÃO ALBERTO, estado civil sol-
teira, profissão operadora de caixa, nascida em São Domingos das Dores, Estado 
de Minas Gerais (CN:LV.A/005.FLS.009-SÃO DOMINGOS DAS DORES/MG), São 
Domingos das Dores, MG no dia dezessete de junho de mil novecentos e noventa 
e dois (17/06/1992), residente e domiciliada Rua do Seu Olhar, 137, casa 01, Gleba 
do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson da Rocha Alberto e de 
Maria de Fátima Estevão Alberto. 

AUGUSTO SENA PEIXE, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/173.FLS.097-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de novembro 
de mil novecentos e noventa e dois (11/11/1992), residente e domiciliado Rua Dominiciano 
Ribeiro, 19, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Augusto Peixe 
e de Marlene Ferreira Sena Peixe. ISABELA OLIVEIRA AMARO, estado civil solteira, 
profi ssão arquiteta, nascida em Subdistrito Jardim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/191.
FLS.252V-JARDIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dez de setembro de mil nove-
centos e noventa e sete (10/09/1997), residente e domiciliada Rua José Francisco dos 
Santos, 82, Jardim Tietê, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Edmilson Amaro e de 
Maria De Lourdes Oliveira Ferreira Amaro. 

DEIVISON SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão empresário, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/015.FLS.157 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e oitenta e um (25/09/1981), 
residente e domiciliado Rua Jean Meyer, 160, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Nelson dos Santos e de Georgina Aparecida da Silva. 
GISLEY NASCIMENTO DE SOUSA, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/157.FLS.580-VILA PRUDENTE/SP), São 
Paulo, SP no dia dois de julho de mil novecentos e oitenta e nove (02/07/1989), 
residente e domiciliada Rua Jean Meyer, 160, Fazenda Aricanduva, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filha de Severino José Borges de Sousa e de Celia Maria do 
Nascimento de Sousa. 

VINICIUS ELIZEI DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão instalador, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/201.FLS.171V-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP 
no dia três de setembro de mil novecentos e noventa e seis (03/09/1996), residente e 
domiciliado Travessa Aníbal Quirino Xavier, 120, Parada XV de Novembro, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Roque Araujo de Oliveira e de Iolanda de Fatima Elizei de 
Oliveira. GABRIELE DE OLIVEIRA PINTO, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/318.FLS.047V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezessete de agosto de mil novecentos e noventa e oito (17/08/1998), residente e 
domiciliada Travessa Aníbal Quirino Xavier, 120, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Rogerio de Oliveira Pinto e de Eliana de Jesus. 

ANTONIO CLAUDIO BEZERRA, estado civil solteiro, profi ssão montador, nascido em 
Canindé, Estado do Ceará (CN:LV.A/059.FLS.160-1° OFÍCIO DE CANINDÉ/CE), Canin-
dé, CE no dia três de junho de mil novecentos e setenta e um (03/06/1971), residente e 
domiciliado Avenida Caititu, 870, A, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luis Alves Bezerra e de Maria Augusta Bezerra. BENTA ALICE 
MOREIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Fortuna, Estado 
do Maranhão (CN:LV.A/018.FLS.076-FORTUNA/MA), Fortuna, MA no dia vinte e um de 
março de mil novecentos e setenta e três (21/03/1973), residente e domiciliada Avenida 
Caititu, 870, A, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Valdeci Moreira da Silva e de Maria Antonia Moreira da Silva. 

ANTONIO CARLOS DE MENEZES, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/158.FLS.108V-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia 
primeiro de março de mil novecentos e setenta e dois (01/03/1972), residente e domiciliado 
Rua Joaquim Meira de Siqueira, 71, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Pedreira de Menezes e de Lazarina de Jesus Menezes. TATIANE 
VASQUES SANCHEZ CORONATO, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/023.FLS.219V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no 
dia três de novembro de mil novecentos e oitenta (03/11/1980), residente e domiciliada Rua 
Joaquim Meira de Siqueira, 71, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Wilson Sanchez Coronato e de Viviane Martha Vasques Sanchez Coronato. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 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
Elisangela Pereira Soares (Ofi cial Interina)

O pretendente: JOSE ADRIANO RODRIGUES PEREIRA, estado civil divorciado, pro-
fi ssão manobrista, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/09/1977), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Geraldo Pereira e de Maria Carmelita Rodrigues 
Pereira. A pretendente: PRISCILA PEREIRA DA SILVA SELLIS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/06/1983), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Odair da Silva Sellis e de Maria Aparecida Pereira. 

O pretendente: LUIZ CARLOS DE SOUSA MARCOLINO, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Suzano, SP, no dia (19/04/1971), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de José Marcolino Filho e de Judite Mendes de Sousa. A pretendente: 
LUCILENE DA SILVA MELO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (19/07/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Genaro Nunes de Melo e de Maria do Carmo da Silva Melo. 

O pretendente: DIEGO ALLAN SANTOS SOARES, estado civil solteiro, profi ssão 
contador, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/01/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Soares Sobrinho e de Maria Elena dos Santos. 
A pretendente: ANGÉLICA ALVES DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (19/02/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Aparecido Teixeira de Lima e de Maria Eunice Alves de Lima. 

O pretendente: DANIEL BISPO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão fi scal de onibus, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (02/01/1985), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Nilson Bispo da Silva e de Maria Angelica de Moura. A pretendente: 
MÉRCIA NATALÍ MARTINS RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Arapiraca, AL, no dia (25/12/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Manuel José Ribeiro e de Maria de Fátima Martins Ribeiro. 

O pretendente: LUCIANO DE JESUS, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/02/1977), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Corina Maria de Jesus. A pretendente: MARILENE CLARINDA 
DOS SANTOS, estado civil viúva, profi ssão enfermeira, nascida em Guarulhos, SP, no 
dia (24/10/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maurino 
dos Santos e de Ines Clarindo dos Santos. 

O pretendente: MATHEUS MARTINS SOARES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de almoxarife, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/08/1996), residente e domiciliado 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de João Ferreira Soares e de Roseli Maria Martins. A 
pretendente: VICTORIA MOTA DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/01/1996), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Aparecido de Carvalho e de Edna Mota. 

O pretendente: FRANCISCO WILKER COSTA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
montador, nascido em Itaitinga, CE, no dia (22/02/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião da Silva e de Ana Lúcia da Costa. A pretenden-
te: JÉSSICA DE OLIVEIRA LOPES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (13/05/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Pereira Lopes e de Maria Aparecida de Oliveira Lopes. 

O pretendente: CLAUDIO LUIS INACIO DA LUZ, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
de fi bra ótica, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/11/1978), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Inacio da Luz e de Vera Luce Inacio da 
Luz. A pretendente: EDNA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão doméstica, 
nascida em Carpina, PE, no dia (01/11/1971), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Luiz Francisco da Silva e de Maria Severina da Silva. 

O pretendente: NICOLAS CLAUDIO ARCANJO DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão cabeleireiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/08/1998), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudionor Arcanjo dos Santos e de Edilza 
Bispo dos Santos. A pretendente: INGRID DA CRUZ MENDES, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/04/1998), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osmair Mendes e de Rosana da Cruz. 

O pretendente: ADILSON MOTTA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em 
Nova Viçosa, BA, no dia (05/09/1962), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Benedito Motta e de Enezia Maria Motta. A pretendente: MIRIAN LUCIA DA 
SILVA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (21/04/1970), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João 
Paulo da Silva e de Maria Antonia Ribeiro da Silva. 

O pretendente: RENATO OLIVEIRA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão gerente 
de restaurante, nascido em Guarulhos, SP, no dia (28/07/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Nonato de Carvalho Pereira e de Cleide 
Maria Oliveira Pereira. A pretendente: HELENA BEATRIZ PEREIRA DA COSTA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de vendas, nascida em Campo Belo, MG, no dia 
(12/11/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Humberto 
Rodrigues da Costa e de Sirlei de Fatima Bastos Pereira da Costa. 

O pretendente: DOUGLAS WILLIANS PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/05/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valber Jose da Silva e de Gracilene Pereira da 
Silva. A pretendente: DANIELLE APARECIDA ROMANHOLO DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/08/1990), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eder Nerimio da Silva e de 
Kátia Madalena Romanholo. 

O pretendente: WILLIAN DE JESUS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/09/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Santos Silva e de Solange de Jesus Santos 
Silva. A pretendente: TAYNA SANTOS DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão 
assistente fi nanceiro, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/10/1998), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Evilasio Cavalcante de Sousa e 
de Lucilene Maria Santos de Sousa. 

O pretendente: EDUARDO RODRIGUES VALADÃO, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente de TI, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/04/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Rodrigues Valadão e de Maria Inez Rodri-
gues. A pretendente: GISELE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão consultora 
de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/11/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto dos Santos e de Claudia Regina Silva dos Santos. 

O pretendente: FERNANDO AUGUSTO SOARES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (25/04/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Angela Maria Soares. A pretendente: JUCILEIA DE 
SOUSA CARDOSO, estado civil divorciada, profi ssão balconista, nascida em Vitorino 
Freire, MA, no dia (23/06/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Edimilson Cruz Cardoso e de Maria Jucelina de Sousa Cardoso. 

O pretendente: BRUNO PEREIRA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão operador 
de empilhadeira, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/06/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agenor Joaquim da Silva e de Dailce Pereira da Silva. 
A pretendente: DANIELE SOUZA SILVA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (26/02/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ivaldo Ferreira da Silva e de Luiza de Souza Silva. 

O pretendente: ADALBERTO CAMOZZI DOMICIANO JUNIOR, estado civil divorcia-
do, profi ssão assistente de escritorio, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/04/1991), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Adalberto Camozzi Domiciano e de 
Ednéia Aparecida Camozzi Domiciano. A pretendente: FLAVIA FERREIRA DO AMARAL, 
estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (07/03/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino 
Bento do Amaral e de Ednalva Ferreira do Amaral. 

O pretendente: FERNANDO HUNGARO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
tecnico eletronico, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/03/1990), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joviniano Ciriaco da Silva Neto e de 
Marilza Petean Hungaro Silva. A pretendente: LEILIANE SILVA DE JESUS, estado 
civil solteira, profi ssão escrituraria, nascida em Santo Estevão, BA, no dia (29/09/1991), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Gomes de Jesus 
e de Antonia Silva de Jesus. 

O pretendente: SHAINE VINÍCIUS FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão autono-
mo, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/04/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Shaine Reinaldo Fernandes e de Genilce Santos Nepomuceno. 
A pretendente: MARIA LUIZA GOMES TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão au-
tonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/02/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Djalma Felix Teixeira e de Vanusa Gomes de Almeida. 

O pretendente: LEONARDO ENDREO MACIEL, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/09/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Julio Nascimento Maciel e de Airma Graça de Jesus Santos. A 
pretendente: BEATRIZ CARDOSO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (11/05/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ivo Raimundo da Silva e de Irene Cardoso de Oliveira Silva. 

O pretendente: SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão encanador, 
nascido em Timbauba, PE, no dia (16/06/1962), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Luiz Jose da Silva e de Maria Juvina da Conceição. A pretendente: 
ALAIDE MARIA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão diarista, nascida em 
Euclides da Cunha, BA, no dia (23/10/1963), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Julio Francisco dos Santos e de Alzira Maria de Jesus. 

O pretendente: RICARDO FERREIRA DE SOUSA, estado civil divorciado, profi ssão 
conferente, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/03/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Camelo de Sousa e de Lianda Leite Ferreira. A 
pretendente: VANESSA OLIVEIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão es-
tudante, nascida em Guarulhos, SP, no dia (03/10/1982), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eliesio Cosme da Silva e de Abigail Oliveira da Silva. 

O pretendente: ALEXSANDRO DA ROSA, estado civil solteiro, profi ssão mecanico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (03/04/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Adriana Aparecida da Rosa. A pretendente: ANA LUCIA SILVA 
LOPES, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(10/12/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josivaldo 
Santos Lopes e de Lucidalves Calixto da Silva Lopes. 

O pretendente: ALAN TELLA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão continuo, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (14/07/1997), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Niwton Vieira da Silva e de Adriana Tella. A pretendente: GABRIELA 
RODRIGUES MARTINS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritorio, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (16/10/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de João Alves Martins Filho e de Carla Regina Rodrigues Santa Barbara. 

O pretendente: DAVI BORGES MIGUEL, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/07/1995), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Paulo Carvalho Miguel e de Gislene Ferreira Borges. A pretendente: 
PATRÍCIA CARVALHO DE AQUINO, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (22/01/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Antonio de Aquino e de Neusa da Silva Carvalho. 

O pretendente: ALESSANDRO DA SILVA FRANCISCO, estado civil divorciado, pro-
fi ssão vigilante, nascido em Guarulhos, SP, no dia (24/06/1981), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adamastor Francisco e de Laudiceia Maria da 
Silva Francisco. A pretendente: WILSALIS PEREIRA DOS SANTOS, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em Rio Lardo, AL, no dia (04/04/1990), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Belo dos Santos e de 
Maria do Socorro Pereira. 

O pretendente: LUIS APARECIDO VIEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
pintor, nascido em Mauá, SP, no dia (08/10/1966), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz Vieira da Silva e de Neci Rosa da Silva. A pretendente: TANIA 
VERGINIA COSTA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão domestica, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (02/04/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Geraldo Alves de Souza e de Doracy José Nunes da Costa. 

O pretendente: FERNANDO ANTONIO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/03/1978), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Antonio da Silva e de Maria Aparecida Bertoncini. A 
pretendente: DEBORA BATISTA PASSOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (17/01/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Norberto Ferreira Passos e de Carmen Julia Batista. 

O pretendente: LUIS FELIPE DE LEMOS BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão 
tecnico de instalação, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/03/1994), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fabiano da Silva Barbosa e de Rosineide 
Cordeiro de Lemos. A pretendente: SABRINA STEPHANIE DA SILVA FERREIRA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Palmares, PE, no dia (21/11/1997), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cleomenes Bezerra Ferreira 
e de Solange Antonia da Silva. 

O pretendente: ELIVALDO GOMES DE BROTAS, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido em Cafarnaum, BA, no dia (06/04/1974), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo Gomes de Brotas e de Hildete Gomes 
de Brotas. A pretendente: GILVANDA JESUS DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão comerciante, nascida em Jacobina, BA, no dia (07/11/1980), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Pereira dos Santos e de 
Ginalva Felipa de Jesus. 

O pretendente: ADRIANO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/05/1975), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juraci Pereira da Silva e de Ercilia Francisca dos 
Santos. A pretendente: FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão enfermeira, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/04/1981), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adelino Rodrigues dos Santos e de 
Valdice Rodrigues dos Santos. 

O pretendente: BELCHIOR DONALD ARTHUR DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/06/1984), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cleide Maria dos Santos. A pretendente: 
CARINA RIBEIRO DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida 
em Guarulhos, Guarulhos, SP, no dia (24/06/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Umberto Trochi de Andrade e de Maria Aparecida Ribeiro 
dos Santos de Andrade. 

O pretendente: DAVI ALISON BASILIO SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão 
encanador, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/01/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antenor Ferreira Sousa e de Soraia Basilio da 
Silva. A pretendente: RANIELLE MENDES NOVO, estado civil solteira, profi ssão 
arrumadeira, nascida em Luziania, GO, no dia (25/11/1991), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio de Araujo Novo e de Wanderleia dos 
Santos Mendes Novo. 

O pretendente: GIOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/07/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Helio dos Santos de Oliveira e de Maria Conceição 
Pereira de Oliveira. A pretendente: FERNANDA DA SILVA ANDRADES, estado civil 
solteira, profi ssão psicologa, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/06/1991), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Belem Andrades e de Maria 
Cicera Costa da Silva Andrades. 

O pretendente: RAFAEL BEZERRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão mo-
torista, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/05/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josue Bezerra da Silva e de Marta Pereira da Silva. A 
pretendente: JUSLLEYANNE AZEVEDO VIEIRA, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascida em Novo Oriente, CE, no dia (17/10/1990), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benervaldo da Costa Azevedo e de 
Joana Vieira de Sousa Azevedo. 

O pretendente: JOSÉ LUIS FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em Buerarema, BA, no dia (25/11/1969), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Ferreira dos Santos e de Irací Rosa 
dos Santos. A pretendente: ROSINEIDE DOS SANTOS FERREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Ilhéus, BA, no dia (27/08/1973), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lourival dos Santos Ferreira e de 
Maria de Lourdes Jesus dos Santos. 

O pretendente: EDUARDO JOSE DA SILVA MAZALA, estado civil divorciado, 
profi ssão autonomo, nascido em Bezerros, PE, no dia (28/07/1985), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio José da Silva e de Josefa 
Eufrazio de Lima. A pretendente: ERICA MAZALA CESAR, estado civil divorciada, 
profi ssão manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/11/1979), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Alberto Mazala e de Rosa 
Amelia de Souza Mazala. 

O pretendente: JEFFERSON DA SILVA ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em Suzano, SP, no dia (10/11/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Pereira de Andrade e de Maria Janete da Silva An-
drade. A pretendente: MARÍLIA MOREIRA GUSMÃO SANTANA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Iguaí, BA, no dia (02/02/1988), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Idevaldo Santana e de Márcia Moreira Gusmão Santana. 

O pretendente: ADRIANO FREITAS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, 
nascido em Barueri, SP, no dia (07/11/1984), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Barbosa da Silva e de Elza Norato de Freitas Silva. A pretendente: 
JENNIFER REIS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (21/02/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Jose Wilson Reis dos Santos e de Sueli Santos Reis dos Santos. 

O pretendente: NANDERSON DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em Palmares, PE, no dia (26/07/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nailton Nascimento de Oliveira e de Cicera Gilvânia da 
Silva. A pretendente: BIANCA APARECIDA SOUZA DO NASCIMENTO, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/02/1990), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos do Nascimento e de 
Maura Regina Aparecida de Souza. 

O pretendente: EDUARDO BISPO MANGUEIRA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em Ibicaraí, BA, no dia (03/10/1970), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eduardo Bispo Mangueira e de Terezinha Carlos Filho. 
A pretendente: CRISLAINE CANDIDO PINHEIRO, estado civil solteira, profi ssão bor-
dadeira, nascida em Cambará, PR, no dia (08/01/1975), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Candido Pinheiro e de Neusa Maria Pinheiro. 

O pretendente: FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO SANTANA, estado civil 
solteiro, profi ssão balconista, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/02/1993), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gildo Lopes de Santana e de Maria 
do Amparo do Nascimento Santana. A pretendente: BIANCA DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/01/1997), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Francisco de Oliveira 
e de Juliane de Oliveira.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: ALEXANDRE MARTINS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
programador, nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (25/06/1990), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ivanildo Xavier da Silva e de 
Mirtes da Silveira Martins Xavier da Silva. A pretendente: MARIANE TOMAZ PIRES, 
estado civil solteira, profi ssão desginer, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no 
dia (28/10/1994), residente e domiciliada neste subdistrito São Paulo - SP, fi lha de José 
Luiz Tomaz Pires e de Geni Felipe Pires.

O pretendente: BRUNO RAFAEL DE LIMA DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão 
supervisor de T.I, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (30/03/1991), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Severino da Rocha e 
de Cinira Aparecida de Lima da Rocha. A pretendente: TAMYRES LUIZA DE CAMPOS 
FURTADO, estado civil solteira, profi ssão terapeuta ocupacional, nascida nesta Capital, 
Vila Mariana - SP, no dia (12/01/1992), residente e domiciliada neste subdistrito São 
Paulo - SP, fi lha de Silvio Luiz Furtado e de Edvânia Aparecida de Campos Furtado.

O pretendente: SERGIO SANTOS PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão barbeiro, 
nascido em São João da Boa Vista - SP, no dia (03/11/1989), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista Pereira e de Nilce de Fátima Santos 
Pereira. A pretendente: CINTIA DE OLIVEIRA LEITE, estado civil solteira, profi ssão 
técnica de enfermagem, nascida nesta Capital, Belezinho - SP, no dia (02/01/1986), 
residente e domiciliada neste subdistrito São Paulo - SP, fi lha de José Moura Leite e de 
Castorina de Oliveira Leão Leite.

O pretendente: ROGERIO RODRIGUES DE ASSIS, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (26/07/1980), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Iraides Rodrigues Costa de Assis 
e de Manoel de Assis. A pretendente: JOSIMARA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão supervisora, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (17/04/1980), resi-
dente e domiciliada neste subdistrito São Paulo - SP, fi lha de Wilma dos Santos Silva.

O pretendente: TIAGO ALVES DE AGUIAR, estado civil solteiro, profi ssão enfermeiro, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (17/05/1989), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Divino Quirino de Aguiar e de Gilvania Alves de 
Oliveira. A pretendente: JÉSSICA RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascida nesta Capital, Guaianases - SP, no dia (30/11/1991), 
residente e domiciliada neste subdistrito São Paulo - SP, fi lha de Djalma Rodrigues da 
Silva e de Graciete Raimundo Rodrigues da Silva.

O pretendente: CARLOS RICARDO HENRIQUE NASCIMENTO, estado civil divorcia-
do, profi ssão estudante, nascido em São Paulo - SP, no dia (02/02/1985), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Ricardo Nascimento e de 
Aparecida Conceição Candida Nascimento. A pretendente: FERNANDA DE OLIVEIRA 
PERES, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida nesta Capital, Penha de 
França - SP, no dia (05/03/1989), residente e domiciliada neste subdistrito São Paulo - 
SP, fi lha de Aparecido dos Santos Peres e de Silvia Regina de Oliveira Peres.

O pretendente: VITOR OLIVEIRA MIRANDA, estado civil solteiro, profi ssão vistoriador, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (01/09/1997), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jonas dos Santos Miranda e de Maria Zilma Barreto 
de Oliveira. A pretendente: CAROLINE TRINDADE DE CARVALHO, estado civil soltei-
ra, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (27/01/1995), 
residente e domiciliada neste subdistrito São Paulo - SP, fi lha de Francisca Francineide 
Trindade da Silva e de Joran Celestino de Carvalho.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

Empresas & Negócios

 

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JOÃO PAULO LEMOS DA SILVA, de nacionalidade Brasileira, solteiro, 
administrador, natural desta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia (03/05/1989), residente 
no Parque Real, SP, fi lho de João Carlos Ferreira da Silva e de Sandra Maria Fontinha 
de Lemos Silva. A pretendente: TÁBATA NATAL GADOTTI, de nacionalidade Brasileira, 
solteira, nutricionista, natural desta Capital, Jardim América - SP, no dia (02/10/1989), 
residente na Vila Madalena, SP, fi lha de Moacir Gadotti e de Rejane Natal Gadotti.
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