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BOLSAS
O Ibovespa: +3,69% Pontos: 
86.885,71 Máxima de +3,81% 
: 86.990 pontos Mínima de 
+0,01% : 83.802 pontos Volume: 
R$ 20,22 bilhões Variação em 
2018: 13,72% Variação no mês: 
9,51% Dow Jones: +1,77% Pon-
tos: 24.874,64 Nasdaq: +1,58% 
Pontos: 7.161,65 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,6919 Venda: R$ 3,6924 
Variação: -0,26% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,79 Venda: R$ 3,89 
Variação: +0,09% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7013 Venda: R$ 
3,7019 Variação: +1,79% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,6700 
Venda: R$ 3,8470 Variação: 
-0,34% - Dólar Futuro (novem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,42% ao 
ano. - Capital de giro, 9,14% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.225,30 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,18% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 145,560 
Variação: -0,2%.

bro) Cotação: R$ 3,6915 Variação: 
-0,71% - Euro (17h34) Compra: 
US$ 1,1345  Venda: US$ 1,1345  
Variação: -0,24% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,1880 Venda: R$ 
4,1900 Variação: -0,57% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,1500 Ven-
da: R$ 4,3700 Variação: -0,3%.

Futuro: +4,21% Pontos: 87.590 
Máxima (pontos): 87.705 Míni-
ma (pontos): 84.455. Global 40 
Cotação: 876,929 centavos de 
dólar Variação: +1,16%.

“O futuro não é o 
que tememos. É o 
que ousamos”.
Carlos Lacerda (1914/1977)
Político brasileiro 

A receita do setor fa-
bricante de máquinas 
e equipamentos em 

setembro foi de R$ 7,08 
bilhões, crescimento de 
13,4% na comparação com o 
mesmo mês em 2017. Houve 
queda de 4,1% em relação 
a agosto. No acumulado do 
ano, foi registrado alta de 
7,4% sobre o ano passado. 
Os dados foram divulgados 
ontem (30) pela Associação 
Brasileira da Indústria de 
Máquinas e Equipamentos 
(Abimaq) na capital paulista.

A exportação teve receita 
de US$ 736,60 milhões, que-

 Renda do setor de máquinas 
e equipamentos acumula 
alta de 7,4% em 2018

da de 9,4% em setembro ante 
o mesmo mês no ano passado 
e retração de 24,7% sobre 
agosto. O acumulado desde 
o início do ano teve alta de 
10,9% em relação ao mesmo 
período de 2017. A importa-
ção registrou US$ 1,13 bilhão, 
queda de 3,1% em relação a 
setembro de 2017 e redução 
de 12,6% em relação a agosto. 
No acumulado do ano, houve 
alta de 15,6%.

O número de empregados 
no setor foi de 301,4 mil 
pessoas no final de setembro, 
alta de 3,6% sobre o mesmo 
mês de 2017. Na comparação 

com agosto, foi registrada 
elevação de 0,5%, a nona alta 
consecutiva. No acumulado 
do ano, o setor ampliou em 12 
mil o número de funcionários. 
Segundo a entidade, a valo-
rização cambial e o aumento 
das exportações durante o 
ano contribuíram com a me-
lhora da receita. 

A projeção da Abimaq é de 
queda nas vendas no último 
trimestre do ano, o que não 
deve interferir na expectativa 
de 7% de aumento nas vendas 
até o final do ano. João Carlos 
Marchesan, presidente da 
Abimaq, disse que a entidade 

Segundo a entidade, a valorização cambial e o aumento das exportações

durante o ano contribuíram com a melhora da receita.

está otimista e esperançosa 
com as primeiras notícias 
ligadas ao novo presidente 
eleito, Jair Bolsonaro. Ele 
citou a reforma da Previdên-
cia, a privatização de estatais, 
a desoneração de impostos 
sobre a folha de pagamento, 

o ajuste fiscal e a redução 
sustentável dos juros. “Temos 
que reindustrializar o país, 
fazê-lo voltar a crescer”, 
declarou.

Marchesan informou que 
representantes da Abimaq se 
reúnem hoje (31) em Brasília 

com o futuro ministro da 
Casa Civil, Onyx Lorenzoni. 
Os empresários disseram 
que ouviram do futuro pre-
sidente que o governo não 
atrapalhará a indústria e que 
a exportação se dará com 
maior valor agregado (ABr).

A taxa de desemprego fi cou 
em 11,9% no terceiro trimestre 
deste ano. O índice, medido 
pela pesquisa do Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Es-
tatística (IBGE), é inferior aos 
12,4% registrados no segundo 
trimestre deste ano e no ter-
ceiro trimestre do ano passado. 
A população desocupada fi cou 
em 12,5 milhões, ou seja, 3,7% 
a menos do que no segundo 
trimestre deste ano e 3,6% 
a menos do que no terceiro 
trimestre de 2017.

Já a população ocupada so-
mou 92,6 milhões de pessoas, 
um aumento de 1,5% tanto em 
relação ao segundo trimestre 
deste ano quanto em relação 
ao terceiro trimestre de 2017. 
A pesquisa também avaliou 
neste trimestre a taxa de subu-
tilização da força de trabalho, 
que é o percentual de pessoas 
desocupadas, que trabalham 
por menos horas do que pode-
riam ou que estão na força de 
trabalho potencial.

A taxa fi cou em 24,4% no 
terceiro trimestre deste ano, 
abaixo do 24,6% do trimestre 
anterior e relativamente es-
tável em relação ao 23,9% do 
terceiro trimestre do ano pas-
sado. A população subutilizada 
somou 27,3 milhões de pessoas, 
estável em relação ao trimestre 
anterior, mas 2,1% superior ao 
terceiro trimestre de 2017. O 
número de pessoas desalenta-

População ocupada soma 

92,6 milhões de pessoas, um 

aumento de 1,5% em relação 

ao segundo trimestre.

Vendas nos supermercados 
As vendas nos supermercados 

aumentaram 1,92% de janeiro a 
setembro sobre igual período de 
2017, segundo balanço divulgado 
ontem (30), pela Abras. O presiden-
te da entidade, João Sanzovo Neto, 
disse, no entanto, que o movimento 
está abaixo do esperado, levando 
em consideração a estimativa de 
fechar o ano com alta de 2,53%. O 
preço da cesta básica dos produtos 
pesquisados subiu 0, 39%, passando 
de R$ 458,53 para R$ 460,29.
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Gov.do Espírito Santo/Divulgação

Rio - O economista Paulo 
Guedes, provável titular do 
superministério da Economia, 
disse ontem (30), que o minis-
tério da Indústria e Comércio 
se transformou em “trincheira 
da primeira guerra mundial” 
na defesa de protecionismos. 
Segundo ele, o governo de 
Jair Bolsonaro vai “salvar a 
indústria brasileira apesar dos 
industriais brasileiros”. 

“O Brasil está em um pro-
cesso de desindustrialização 
acelerada há mais de 30 anos. 
Eles (MIDC) estão lá com 
arame farpado, lama, buraco, 
defendendo protecionismo, 
subsídio, coisas que prejudi-
cam a indústria, ao invés de 
lutar por redução de impostos, 
simplifi cação e uma integração 
competitiva à indústria interna-
cional”, afi rmou. 

Segundo Guedes, a propos-
ta do superministério não é 
fazer uma abertura abrupta 
da economia, que “mataria a 
indústria”. Ele propõe retomar 
o crescimento da indústria ga-
rantindo juros baixos, eliminan-

São Paulo - O ex-presidente 
Lula disse a interlocutores do 
PT que seria melhor esperar 
até o carnaval antes de defi nir 
a estratégia de oposição ao 
governo Jair Bolsonaro. Lula 
avaliou que Bolsonaro terá 
difi culdades para executar pro-
postas radicais apresentadas 
durante a campanha eleitoral 
devido ao “sistema de pesos e 
contrapesos” da democracia. 
Petistas interpretaram a fala do 
ex-presidente como uma refe-
rência ao Congresso e ao STF.

“Tem que ver os próximos 
passos. Certamente ele não 
será a pessoa que foi na campa-
nha”, teria dito o ex-presidente, 
segundo relatos. De acordo 
com petistas, isso não signifi ca 
que o partido deve fi car inerte. 
Ao contrário, o partido vai se 
opor a medidas pontuais de 
Bolsonaro como a tentativa 
de aprovar pontos da reforma 
da Previdência ainda antes da 
posse desde o primeiro momen-
to. Mas o discurso de combate 
ao “fascismo” não é sufi ciente.

Lula também avaliou que 
Bolsonaro tem um “pepino” nas 
mãos para a montagem do go-
verno em função das divergên-
cias entre os diversos grupos 

Ex-presidente Lula.

Ministério das Cidades 
vai acabar

Recife - Reconduzido à pre-
sidência do PSL, o deputado 
federal eleito por Pernambuco 
e fundador da sigla, Luciano 
Bivar, disse ontem (30), que o 
presidente eleito, Jair Bolsona-
ro, vai extinguir o Ministério das 
Cidades. Em entrevista à Rádio 
Jornal, no Recife, Bivar afi rmou 
que o novo governo vai mudar 
a forma de interlocução com 
os prefeitos e governadores e, 
por isso, a pasta não terá mais 
serventia. “O Ministério das 
Cidades vai acabar. Vamos fazer 
uma linha direta com as cidades 
e os Estados”, declarou.

Bivar defendeu a possibilida-
de de a presidência da Câmara 
ser disputada pela sigla, ao 
contrário do que recomendou 
Bolsonaro. Na entrevista, o 
futuro parlamentar não descar-
tou ser o nome da legenda para 
a eleição do comando da casa. 
“Acho que esse é um assunto 
que devemos colocar em pauta. 
É claro que a opinião do Bolso-
naro é uma diretriz, mas é um 
assunto que a gente ainda não 
discutiu na bancada”, afi rmou.

O PSL tem, por enquanto, 
a segunda maior bancada fe-
deral com 52 parlamentares. 
Bivar também discordou da 
ideia defendida na campanha 
por Bolsonaro em relação ao 
fi m da reeleição. Ele disse que 
se for “uma renúncia pessoal 
do Bolsonaro” será uma “ati-
tude louvável”, mas alterar a 
Constituição Federal ele tem 
“restrições” (AE).

Rio - O deputado federal 
Onyx Lorenzoni (DEM-RS), 
que chefi ará a Casa Civil no 
governo de Jair Bolsonaro, con-
fi rmou ontem (30), que a gestão 
terá entre 15 e 16 ministérios. 
Após uma reunião da cúpula 
de Bolsonaro, na casa do em-
presário Paulo Marinho, Onyx 
também anunciou a fusão dos 
ministérios do Meio Ambiente 
com o da Agricultura. Já o da 
Economia unirá o da Fazenda, 
o do Planejamento e o da In-
dústria e Comércio.

A questão estava sendo rea-
valiada por Bolsonaro durante 
a campanha. “O presidente não 
recuou em nada. Ele sempre 
disse que, assim como tem 
experiência em alguns Estados, 
como Mato Grosso, Agricul-
tura e Meio Ambiente fi carão 
juntos”, disse Lorenzoni. Um 
dos ministros já anunciados, 

Deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS),

que chefi ará a Casa Civil.
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Bolsonaro defi ne superministério da Economia 
e junta Agricultura e Meio Ambiente

disse que houve um signifi ca-
tivo avanço, em torno de 80% 
dos ministérios. “Hoje, já foram 
decididos alguns dos nomes 
(ministérios). Por uma questão 
estratégica, nós vamos divulgar 
os nomes um pouquinho mais 
para frente”, completou.

Onyx também ressaltou que 
será um governo “de absoluta 
união” e que irá trabalhar em 
sintonia. O deputado infor-
mou que Bolsonaro deve ir na 
próxima terça-feira a Brasília 
para começar a transição. “O 
presidente já tem uma lista de 
nomes (de ministros) e está 
fazendo a defi nição fi nal. Acre-
dito que nos próximos dias 
Bolsonaro deva liberar mais 
alguns nomes. Na segunda-
-feira, o presidente, depois de 
tomar decisão, vai nos permitir 
divulgar toda a estrutura”, 
declarou (AE).

o economista Paulo Guedes, 
comentou a proposta de cria-
ção de um superministério da 
Economia. “No programa, os 
três já estavam juntos”, disse 
o economista.

Braço direito de Bolsonaro, 
o ex-presidente do PSL, Gus-
tavo Bebianno, disse que as 
conversas do núcleo duro do 
novo governo não chegaram às 
(indicações para) estatais. Ele 

‘Vamos salvar a indústria 
apesar dos industriais’

Economista Paulo Guedes.
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do a complexidade burocrática 
e reduzindo impostos. 

“O maior símbolo de que os 
impostos são excessivos é que 
quem tem lobby consegue deso-
neração e quem não tem vai para 
o Refi s.  Se os impostos fossem 
mais baixos, não precisaria de 
nada disso”, disse. “A razão de o 
MIDC estar próximo da Econo-
mia é justamente ter uma única 
orientação sobre tudo isso”, 
completou. Guedes afi rmou que 
a distribuição de cargos ainda 
não chegou nas estatais (AE).

Desemprego cai para 11,9% 
e tem a menor taxa do ano

das (aquelas que não procuram 
emprego porque acham que 
não vão conseguir) fi cou em 
4,8 milhões, estável em relação 
ao trimestre anterior e 12,6% 
acima do mesmo trimestre de 
2017 (4,2 milhões).

Já a taxa de desalentados 
entre o total da força de traba-
lho foi de 4,3%, relativamente 
estável em relação ao segundo 
trimestre deste ano (4,4%) 
e acima dos 3,9% do terceiro 
trimestre do ano passado.

O rendimento médio real 
habitual dos trabalhadores no 
terceiro trimestre fi cou em R$ 
2.222, estável em ambas as 
comparações. Também man-
teve estabilidade a massa de 
rendimento real habitual (R$ 
200,7 bilhões) (ABr).

Estratégia do PT só deve 
ser defi nida em 2019

que apoiaram sua candidatura 
e do discurso eleitoral de não 
indicar ministros em troca de 
apoio no Congresso.

Na segunda-feira (29), Lula 
recebeu o tesoureiro do PT, 
Emidio de Souza, e o advogado 
Luiz Eduardo Greenhalgh, na 
sede da Superintendência da 
Polícia Federal em Curitiba. Os 
dois, por sua vez, fi zeram rela-
tos da conversas a lideranças 
petistas. De acordo com estes 
relatos, Lula disse ter passado 
“dias de angústia” no fi nal de 
semana, quando é proibido de 
receber visitas. Ele reclamou 
de ter passado o dia de seu 
aniversário, sábado (27), sozi-
nho (AE).

Congresso espera 
sinalização de Bolsonaro 

Os presidentes da Câmara e 
do Senado disseram que caberá 
ao futuro Chefe do Executivo 
uma sinalização sobre votar 
ainda este ano a reforma da 
Previdência. Paralisada na Câ-
mara desde fevereiro, quando o 
presidente Temer decretou in-
tervenção na segurança pública 
do Rio de Janeiro, a proposta 
pode ser votada da forma como 
está ou ser alterada para incluir 
pontos defendidos pela futura 
equipe econômica.

Segundo o presidente da Câ-
mara, deputado Rodrigo Maia, 
"quem tem condições" de iniciar 
o debate sobre o assunto é o 
próprio presidente eleito. "Fa-
lar quando vai ser votada seria 
precipitação. Esse é um assunto 
tão importante que não deve 
gerar expectativa equivocada. 
Não sei ainda se tem clima na 
Casa", afi rmou. O parlamentar, 
que evitou responder se vai 
concorrer à reeleição para o 
comando da Câmara, disse que 
está à disposição da nova equi-
pe, como parlamentar e cidadão.

Já o presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, lembrou que 
a tramitação de uma proposta 
de emenda à Constituição não 
é simples. Como o decreto de 
intervenção no Rio impede a 
votação de mudanças constitu-
cionais, seria necessário que o 
presidente Temer suspendes-
se o ato. Além disso, o texto 
precisa ser aprovado em dois 
turnos no plenário da Câmara 
para só então ser apreciada 
pelos senadores (ABr).
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Por que o Brasil não
está caminhando para
a expansão da Internet 

O acesso à Internet 

tem impacto direto na 

geração de riqueza

A privatização do Siste-
ma Telebrás, em 1998, 
foi o embrião para as 

empresas investirem na uni-
versalização das redes de tele-
comunicação, tornando-se um 
importante passo no processo 
de expansão dos serviços pelo 
Brasil. A Internet começou a 
ser ofertada por linha discada, 
passando por ADSL (Assyme-
trical Digital Subscriber Line) 
e micro-ondas, até a mais re-
cente tecnologia da fi bra ótica. 
Os dados de 5.564 municípios, 
divididos em grupos com perfi s 
próximos, mostraram que cada 
1% de aumento na penetração 
do acesso à rede, gera um cres-
cimento de até 0,19% do PIB.

Com isso, podemos consta-
tar o quanto a telecomunicação 
se tornou primordial e essen-
cial para o crescimento do país. 
A partir da estratégia de exigir 
a universalização das redes 
das empresas concessionárias, 
pela LGT, a Internet se popu-
larizou, e após vinte anos da 
privatização, grandes grupos 
conquistaram maturidade. Po-
rém, há pontos que fazem com 
que esta expansão estagne.

Atualmente, dependemos 
das operadoras competitivas 
para dar continuidade nesse 
crescimento, principalmente 
quando analisamos a infra-
estrutura nos pequenos mu-
nicípios. Segundo dados da 
Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel), o serviço 
de banda larga fi xa (móvel e 
fi xa) totalizou 30,54 milhões 
de contratos ativos em 2017. 

Porém, o percentual da 
densidade em alguns estados 
ainda é baixo. No Maranhão, 
14,4% dos domicílios possuem 
banda larga; Piauí 18,9%; Pará 
com 16%. Já na grande metró-
pole, São Paulo, esse número 
aumenta para 65,7%.

Comparando estes dados 
com números de países ame-
ricanos e europeus, o Brasil 
fi ca bem atrás. De acordo com 
a pesquisa internacional ICT 
Facts and Figures 2016, rea-
lizada pela ITU, a agência da 

Organização das Nações Uni-
das (ONU) para tecnologias da 
informação, a penetração da 
Internet nos domicílios de paí-
ses desenvolvidos é de 83,8%. 
O índice chega a 64,4% nas 
Américas e a 84% na Europa.

Esse cenário, de expansão 
estagnada, pode ser atribuído 
em parte aos tributos sobre 
o consumo, que incidem pe-
sadamente sobre o setor de 
telecomunicação. A maior 
parte das pequenas empresas 
do setor atua em cidades com 
menos de cem mil habitantes, 
e grande parte dessas optam 
pelo regime tributário Simples 
Nacional, se isentando de re-
colher o ICMS. 

Isso impede que aconteça 
uma isonomia de competição 
no mercado, afi nal, o ICMS 
chega a representar de 33% a 
60% da fatura fi nal de serviços 
de comunicação multimídia, 
como a Internet, por exemplo, 
a depender do Estado onde o 
serviço é prestado. Além disso, 
é um desincentivo ao cresci-
mento da empresa, uma vez 
que cada vez que ela cresce, 
muda de faixa de recolhimento 
(aumento progressivo) até que 
seja forçada a sair do regime, 
por exceder o teto de fatura-
mento.

O governo deveria fornecer 
condições econômicas para 
que o mercado de telecom 
possa competir por quem tem 
o melhor produto, a melhor 
oferta, banindo as distorções 
artificiais via desonerações 
(como a citada acima). Se 
mais empresas pagassem os 
impostos da forma correta, 
certamente a alíquota pode-
ria sofrer redução. A Anatel, 
juntamente com a Receita 
Federal, deveria realizar esta 
fi scalização. Havendo uma alí-
quota uniforme, e um prazo de 
readequação, as ofertas fi nais 
fi cariam mais justas e corretas.

O mercado deve ser tratado 
de forma unifi cada e não com 
classes empresariais. Políticas 
sérias e compromisso de longo 
prazo, é o que precisamos para 
expandir o setor.

(*) - É CEO da Megatelecom, empresa 
que oferece serviços personalizados 

na área de telecomunicações.

Carlos Eduardo Sedeh (*) 
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Uma pessoa infectada com 
vírus da gripe está mais pro-
pensa a desenvolver uma 
pneumonia – infecção pela 
bactéria pneumococo – do 
que aquela que não contraiu 
a gripe. A  conclusão é de es-
tudo realizado pelo Centro de 
Pesquisa em Doenças Infl ama-
tórias da USP, fi nanciado pela 
Fapesp e Faculdade de Me-
dicina Tropical de Liverpool.

A bactéria pneumococo 
pode ser encontrada no nariz 
de uma pessoa, mas não ne-
cessariamente provoca a do-
ença no paciente. Conforme 
explicam pesquisadores, para 
haver pneumonia a bactéria 
precisa estar no pulmão. “O 
corpo naturalmente mata ou 
evita que o pneumococo - que 
está colonizado no nariz - vá 
para o pulmão e cause pneu-
monia. Pessoas que estão 
com sistemas imunológicos 
normais não têm pneumo-
nia, apesar de expostas ao 
pneumococo”, disse Helder 
Nakaya, pesquisador e profes-
sor da Faculdade de Ciências 
de Farmacêuticas da USP.

No entanto, por algum 
motivo, principalmente em 
pacientes mais vulneráveis, 
a bactéria sai do nariz e é 
transportada para o pulmão. 
O estudo mostrou que, por 
causa do vírus da gripe, houve 
um grande aumento das bac-

Campanhas de vacinação ajudam a evitar

a propagação da gripe.

A Pietà, famosa escultura do 
artista italiano Michelangelo que 
se encontra na Basílica de São 
Pedro, no Vaticano, receberá um 
novo sistema de iluminação que 
pode ter sua intensidade ajustada 
em quatro diferentes pontos de 
luz. “A nova iluminação, projeta-
da de um ponto de vista científi co, 
permite admirar e compreender 
melhor o valor universal da obra 
de Michelangelo”, disse o cardeal 
Angelo Comastri, vigário-geral 
para a Cidade do Vaticano. 

“A Pietà é a fé de Michelangelo 
esculpida em mármore. O artista 
quis evidenciar o rosto jovem de 
Maria a uma mensagem sempre 
atual: evitar o pecado é a única 
cura real da beleza e da juventude 
eterna. A obra, agora, pode ser 
aproveitada mais”, acrescentou. 

Com 1,74 de altura, 1,95 de largura e 69 cm de profundidade,

foi também a primeira obra-prima de Michelangelo.

Uma parte da escadaria origi-
nal da Torre Eiffel, de Paris, será 
leiloada até o fi nal de novembro, 
anunciou na segunda-feira (29) 
a casa de leilões ArtCurial, da 
avenida Champs-Élysées. A 
secção de 4,3 metros de altura e 
25 degraus, fabricada em 1889, 
fazia parte da escada em espiral 
original do monumento e ligava 
o segundo andar ao terceiro. 

Proveniente de uma coleção 
particular canadense, o pedaço 
de escada é estimado entre 40 

mil e 60 mil euros. Em 1983, 
com a construção de um eleva-
dor entre os últimos andares da 
Torre Eiffel, a escada teve de 
ser desmontada. 

Ela foi cortada em 24 partes, e 
cada uma teve um destino dife-
rente, desde museus a coleções 
particulares. Não é a primeira 
vez que um pedaço da escada 
da Torre Eiffel é leiloado. Há 
10 anos, um brasileiro comprou 
um fragmento de 3,5 metros de 
altura por 80 mil euros (ANSA).

Fragmento é avaliado em pelo menos 40 mil euros.

Escola de moda em 
Milão oferece 100 
bolsas de estudo

A escola italiana RM Istituto 
Moda e Design, de Milão, ofere-
cerá 100 bolsas de estudo para 
cursos de mestrado, em comemo-
ração ao seu primeiro aniversário. 
Serão disponibilizados 500 mil 
euros em bolsas de estudo para 
cursos que começam em fevereiro 
e novembro de 2019. Os cursos 
têm duração de 10 meses, com 
apenas 20 estudantes por classe e 
é dividido em 10 módulos, sendo 
cada um organizado em parceria 
com agências de publicidade e 
fotografi a, escritórios de arqui-
tetura e design e grifes de moda.

Os alunos trabalharão em “ca-
ses” ao lado de profi ssionais do 
mercado, e poderão se inscrever 
estudantes com diploma de 
ensino superior, ensino médio, 
ensino técnico ou com experi-
ência profi ssional comprovada 
nas áreas de design e moda. As 
aulas serão ministradas em inglês, 
e para os interessados nos cursos 
de design de moda masculina, 
design de moda feminina e design 
de produto as inscrições vão até 
30 de novembro, já que as aulas 
começam em fevereiro de 2019.

Para publicidade, arquitetu-
ra, fotografi a e design visual, os 
módulos de inscrição devem ser 
enviados até 15 de março do ano 
que vem, e os cursos começam 
em novembro. Mais informa-
ções podem ser encontradas no 
site: (http://rm-modaedesign.
it/en/2018/08/25/design-mas-
ter-scholarship s-milan-2019/) 
- (ANSA).

Dados da Confederação 
Nacional de Dirigentes 
Lojistas e do Serviço de 

Proteção ao Crédito mostram 
que, no último mês de agosto, 
dois em cada dez (19%) bra-
sileiros que pouparam alguma 
quantia separaram parte da 
renda pensando no momento 
de se aposentar. 

Embora pequeno, o número 
cresceu na comparação com 
janeiro deste ano (9%). Outros 
45% destinam as reservas para 
possíveis imprevistos, enquan-
to 28% fi zeram reserva para 
garantir um futuro melhor da 
família e 25% para o caso de 
ficarem desempregados. De 
acordo com o levantamento, 
o valor médio poupado foi de 
R$ 354.

O indicador também aponta 
que entre as principais formas 
de reserva fi nanceira, a previ-
dência privada foi mencionada 
por 10% dos entrevistados, à 
frente de outros investimen-
tos menos tradicionais, como 

Entre as formas de reserva fi nanceira, a previdência privada foi mencionada

por 10% dos entrevistados.
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Dois em cada dez brasileiros 
que poupam fazem

reserva para aposentadoria
Apesar da preocupação com a aposentadoria avançar entre os brasileiros que têm o hábito de guardar 
dinheiro, ainda é baixo o percentual dos que poupam de olho no futuro

Tesouro Direto (7%), CBD 
(5%), LCI (3%) e bolsa de va-
lores (2%). No entanto, a velha 
caderneta de poupança ainda 
lidera o destino das reservas 
com folga (59%). Já 18% afi r-
mam deixar o dinheiro em casa 
e outros 18% na conta corrente, 
enquanto 10% aplicam em fun-
dos de investimento.

Quando questionados sobre 
o quanto conhecem as moda-
lidades de investimentos, em 
primeiro lugar aparece velha 
caderneta de poupança, citada 

por 89% das pessoas ouvidas, e 
em segundo, os títulos de capi-
talização (53%). A previdência 
privada também surge com des-
taque, citada por 50,7%. Para 
os que mantêm o dinheiro em 
casa, na conta corrente ou mes-
mo na poupança, 28% alegam 
desconhecer outras opções de 
investimentos. 

Além desses, 23% acreditam 
não ter dinheiro sufi ciente para 
investir em outras modalidades 
e 18% preferem ter o dinheiro 
disponível em um lugar fácil 

de retirar. “Com a crise fi scal 
dos últimos anos, a questão 
previdenciária ocupou lugar 
de destaque no debate político 
e econômico. Os números do 
levantamento revelam que a 
preocupação com a aposen-
tadoria começa a entrar no 
radar do poupador brasileiro, 
mas a principal motivação 
para a formação de reserva 
ainda são os imprevistos”, 
afi rma a economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti 
(CNDL/SPC).

Vírus da gripe deixa paciente 
sujeito a desenvolver pneumonia

térias do nariz dos voluntários 
que participaram do estudo. 
Os mecanismos imunológicos 
para combater a colonização de 
pneumococos já tinham sido es-
tudados em camundongos, mas 
eram ainda pouco conhecidos 
em humanos.

“Conseguimos mostrar que, 
quando o vírus da gripe infecta 
a região nasal, a colonização 
[de pneumococo] aumenta 
e a chance de isso virar uma 
pneumonia também aumenta. 
Conseguimos mostrar que a 
gripe realmente torna você mais 
suscetível a pegar pneumonia”, 
disse Nakaya. Segundo ele, a in-
fecção pelo vírus da gripe causa 
uma supressão do sistema imu-
ne, a bactéria da pneumonia se 

instala em maior número e a 
chance de ela ir para o pulmão 
é maior. O professor ressalta 
a importância da pesquisa 
para que se possa pensar em 
estratégias de tratamento e 
prevenção da pneumonia.

Devido a essa relação, 
Nakaya alerta também para 
os efeitos da vacina contra 
a gripe se estenderem na 
prevenção da pneumonia. “Se 
você evita ter a gripe, você 
evitar ter pneumonia também. 
A vacina da gripe é importante 
justamente para não deixar o 
vírus da gripe se estabelecer 
e causar enfraquecimento da 
imunidade e permitir que o 
pneumococo colonize”, fi na-
lizou (ABr).

Pedaço da escada original 
da Torre Eiffel vai a leilão

Pietà de Michelangelo ganhará nova iluminação
cuidadosamente as superfícies de 
mármore para que poucas velas 
pudessem fazê-la brilhar”, expli-
cou Zander. Além de substituir 
os dispositivos por lâmpadas de 
LED de última geração, a Fábrica 
de São Pedro irá utilizar soluções 
compactas com um impedimento 
visual mínimo em tons de branco 
quente e uma reprodução de 
cores mais altas.

A Pietá foi esculpida por Mi-
chelangelo entre os anos 1498 e 
1499 e é considerada uma obra 
prima da cultura universal. A 
estátua de mármore reproduz a 
cena da Virgem Maria com seu 
fi lho Jesus Cristo morto, logo após 
sua crucifi cação. Localizada na 
basílica de São Pedro, a obra está 
protegida por um vidro a prova 
de bala desde que foi atacada em 
1972 (ANSA).

O diretor do Escritório de con-
servação e restauro da Fábrica 
de São Pedro, Pietro Zander, 
explicou que “o fator luz é muito 

importante” para a escultura.
“Michelangelo a havia pensado 

cuidadosamente com valores de 
iluminação mais baixas, alisando 
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A - Cultura Geek
Entre sexta-feira (2) e domingo (4), das 12h às 20h, a Unibes Cultural 
recebe a primeira edição do União Geek, evento para os apaixonados por 
vídeo games, board games, card games, K-Pop e cultura nerd e geek no 
geral. Com entrada gratuita, mediante a doação de uma peça de roupa 
em bom estado, os três dias de evento têm como objetivo unifi car toda 
a cultura Geek, trazendo um pouquinho de cada canto para unir tudo 
que há de melhor nesse universo, além de food park e palestras. Saiba 
mais em: (https://unibescultural.org.br/calendario/festival-gratis-uniao-
-geek/2018-11-02/).

B - Feira de Recrutamento
No dia 25 de novembro acontece a terceira edição da Feira de Recru-
tamento de Empresas Chinesas no Brasil, organizada pelo Instituto 
Confúcio na Unesp. Mais de 140 postos de trabalho serão oferecidos 
pelas 14 empresas participantes. O desejo e necessidade por profi ssionais 
bilíngues (português e mandarim) ou até mesmo trilíngues (português, 
mandarim e inglês), com conhecimentos nas duas culturas e entendi-
mentos de regras comerciais dos dois países são cada vez mais iminentes. 
Os interessados devem acessar o site  (www.institutoconfucio.unesp.br) 
para verifi car as vagas de trabalho disponíveis e as respectivas exigências 
de idiomas para cada uma. 

C - Robô Cortador
A Husqvarna, empresa de origem sueca há 40 anos no Brasil e fabri-
cante líder mundial em equipamentos para manejo de áreas verdes, 
inicia a comercialização do Automower®, robô cortador de grama 
que funciona a bateria e trabalha de maneira autônoma. O produto 
já é líder de vendas na Europa e nos EUA e chega ainda este mês às 
revendas autorizadas da Husqvarna. O robô é capaz de trabalhar 24 
horas por dia, em diferentes tipos de gramados, terrenos íngremes e 
em qualquer condição climática, até mesmo sob chuva. Sua tecnologia 
permite que ele retorne automaticamente para a estação de carga 
quando a bateria estiver próxima do fi m. Mais informações: (https://
www.husqvarna.com/br/). 

D - Negócios em Portugal 
Missão internacional de negócios, alinhada a um programa de cola-

boração tecnológica. Esse é o objetivo da MTECH Brasil/Portugal. 
Portugal oferece diversos benefícios para negócios: infraestrutura 
disponível e de alta qualidade, acessibilidade geográfi ca a diversos 
mercados, custos competitivos e qualidade de vida. A primeira etapa 
do programa ocorrerá entre os próximos dias. Já a segunda jornada 
consiste em uma Caravana Tecnológica para a região norte do país, 
onde estão cidades como Coimbra, Aveiro, Porto e Braga, com pro-
gramação entre os próximos dias 12 e 16. Outras informações no 
e-mail (mtech@digitaltrees.org).

E - Corridas de Rua  
O Santander Track&Field Run Series, maior circuito de corridas de rua 
da América Latina, acontece no próximo domingo (4), com a Etapa Plaza 
Sul Shopping – Jardim Botânico, nas categorias 4km e 8km. O percur-
so passará pelas ruas do entorno do Jardim Botânico. A programação 
terá início às 4h30, com a abertura do estacionamento. Na sequência, 
às 6h30, haverá o alongamento para os corredores.  A premiação está 
prevista para 08h30. Para os interessados em participar desta etapa, 
o cadastro pode ser realizado pelo link: (https://www.tfsports.com.br/
eventos/tfrs_plaza_sul_2018). 

F - Cultura da Roça
Começa amanhã (1º) a 7ª edição do Festival de Gastronomia e Cultura 
da Roça, na cidade de Gonçalves, Sul de Minas. Uma experiência gas-
tronômica com a base de alimentos produzidos na Serra da Mantiqueira, 
que com o tema “Em Minas é assim”. O festival contará com barracas 
de comidas da roça, vegetarianas e veganas, produzidas por chefs re-
nomados da região, além de estandes de bebidas também com diversas 
opções artesanais. O evento acontece por por três fi nais de semana (de 
1 a 4, 9 a 11 e 15 a 18 de novembro). Saiba mais em: (www.gastrono-
miagoncalves.com.br).

G - Projetos em Saneamento 
A Sabesp concurso ‘Pitch Sabesp’ para a seleção de projetos ino-
vadores que contribuam com a área do saneamento. Interessados 
devem propor soluções inovadoras para os desafi os enfrentados pela 
companhia. Podem participar pessoas físicas ou jurídicas de direito 
privado, incluindo startups, residentes no Brasil ou no exterior. O 

concurso contará com 27 desafi os para cinco áreas: experiência dos 
clientes; redução de perdas; tecnologias para o saneamento; efi ciência 
operacional e energética; e gestão corporativa. Os interessados devem 
escolher uma ou mais categorias e propor uma solução inovadora para 
cada uma. Os fi nalistas selecionados terão seus projetos testados na 
prática dentro da empresa. Mais informações: (www.sabesp.com.br/
pitchsabesp). 

H - Informações para o Bem
A TransUnion impacta o desenvolvimento de economias e ajuda a 
melhorar a qualidade de vida das pessoas, viabilizando o acesso a bens 
e serviços, por meio de soluções para a tomada de decisão no relacio-
namento das organizações com seus clientes. Possui um portfólio de 
soluções sólido. Fundada em 1968, chegou ao Brasil em 2011. Suas 
ofertas auxiliam na prospecção de novos clientes, tomada de decisão 
no processo de concessão de crédito, risco, cobrança, cross selling e 
prevenção à fraude, atendendo nos segmentos de serviços fi nanceiros, 
seguros, telecomunicações, varejo e cobrança. Presente em mais de 30 
países, estimula a inovação e apoia comunidades. Nós chamamos isso de 
Informações para o Bem. Para saber mais, visite (http://www.transunion.
com.br) para saber mais. 

I - Museu da Farmácia
A Drogasil apresenta o Museu do Universo da Farmácia (Mufa), 
primeiro e único no segmento na América Latina, em uma plata-
forma 100% virtual. O projeto começou com a criação do Portal da 
História da Farmácia, reunindo conteúdos históricos, voltado para 
estudantes, historiadores, curiosos e profi ssionais do mercado. Fruto 
de uma ampla pesquisa, o Mufa é um trabalho que começou em 2015 
e englobou a concepção e o desenvolvimento de diversos conteúdos 
relacionados à história da Farmácia e da Saúde, e também parte do 
acervo da RD, empresa que controla as redes Droga Raia e Drogasil, 
que juntas combinam 193 anos de existência. A curadoria e produção 
de conteúdos é da Grifo Projetos e o desenvolvimento é da Plank 
Inteligência Digital. Para acessá-lo entre em (www.museudouniver-
sodafarmacia.com.br).

J - Detona no Enem
Na reta fi nal para o Enem, o Cursinho da Poli promove a atividade 
“Detona no Enem”, gratuita e aberta para alunos e não alunos, que  
acontece neste sábado (3), das 9h às 13h, em suas três unidades. A 
programação conta com dicas infalíveis para se dar bem no Enem, com 
quem entende desse exame, o maior do País. Após isso, haverá uma 
atividade de descontração para ajudar os estudantes controlarem a 
ansiedade e, assim, conseguirem aplicar todo o conteúdo adquirido da 
melhor forma na prova. Mais informações e inscrições no site (www.
cursinhodapoli.org.br).

A - Cultura Geek
Entre sexta-feira (2) e domingo (4), das 12h às 20h, a Unibes Cultural 

boração tecnológica. Esse é o objetivo da MTECH Brasil/Portugal. 
Portugal oferece diversos benefícios para negócios: infraestrutura 
disponível e de alta qualidade acessibilidade geográfica a diversos

Estamos no fi m de 

2018, daqui a menos de 

sessenta dias entraremos 

em 2019

E nos pomos a refl etir 
como o mundo está 
mudando tão rápido 

e transformando a maneira 
de ser, viver e trabalhar com 
uma velocidade assustadora. 
Sem dúvida, a principal causa 
de toda essa transformação 
é a tecnologia, a qual nos 
impacta direta e diariamen-
te, através do nosso próprio 
comportamento: há menos de 
50 anos, uma minoria possuía 
telefone fi xo e o telegrama 
era a forma mais rápida de 
comunicação com o exterior, 
sendo, no entanto, bastante 
caro o seu envio. 

Dos anos 1960 para 2018, 
o WhatsApp, lançado ofi cial-
mente em janeiro de 2010, 
veio para mudar a maneira 
como as pessoas se comu-
nicam. Quem se lembra dos 
SMSs, que começaram a 
perder espaço para o apli-
cativo gratuito criado para 
oferecer um serviço de troca 
de mensagens, fotos e áudios 
em tempo real. É a comunica-
ção rápida, barata e precisa 
falando mais alto. 

Fato é que as tecnologias 
avançaram, além das nossas 
rotinas, e mudaram a forma 
como muitos negócios funcio-
nam. A boa notícia é que as 
novidades tecnológicas estão 
alterando a vida das pessoas 
e dos profi ssionais, inclusive 
no mercado contábil. Isso 
faz com que as empresas 
careçam de informações 
cada vez mais ininterruptas, 
e a matéria-prima dessa nova 
era que estamos vivendo são 
os dados. 

Vejamos por exemplo um 
gestor. Para que essa pes-
soa tome decisões certas e 
confi áveis é preciso que ela 
esteja amparada por fontes e 
indicativos seguros e válidos. 
Pois bem, diante dessa nova 
realidade, a Contabilidade 

assume novos contornos e 
importâncias, pois é uma área 
vital para as empresas, os 
governos e o terceiro setor, já 
que ela trabalha diretamente 
com dinheiro, patrimônio e 
documentos. 

Sendo assim, faz parte do 
dia a dia de um Contador 
munir seu cliente com as 
informações imprescindíveis 
para que ele faça a melhor 
administração de seus ativos. 
Mesmo porque a tecnologia 
na Contabilidade oferece, 
para seus usuários, uma 
série de vantagens, como, 
por exemplo, os avançados 
softwares, os quais auxiliam 
a aperfeiçoar o trabalho do 
Contador e a aumentar a sua 
produtividade.

A folha de pagamento, que 
agora é gerada por ferramen-
tas que minimizam qualquer 
tipo de erro ou equívoco; e a 
elaboração de relatórios con-
tábeis e cálculo de impostos, 
que estão bem modernizados 
se forem comparado com anos 
atrás. Portanto, não dá para 
ignorar a tecnologia e sua 
evolução quase que diária. 

Paralelamente devemos 
enfatizar que as responsa-
bilidades do Contador não 
mudaram, muito pelo con-
trário: elas só avançaram. E 
para conseguir acompanhar 
e se manter nesse “avanço” 
é fundamental que os Profi s-
sionais Contábeis busquem 
sempre novas possibilidades 
de aperfeiçoamento e atua-
lização, sob pena de serem 
engolidos pela tecnologia!

Nós, do Sindicato dos Con-
tabilistas e São Paulo estamos 
bem cientes dessa realidade, 
motivados e aparelhados para 
fornecer conhecimentos, 
orientações e condições do 
Profi ssional Contábil evoluir 
e estar plenamente engajado 
à nova ordem mundial, na 
qual a tecnologia é quem dita 
as regras.

(*) - É presidente do Sindicato
dos Contabilistas de

São Paulo - Sindcont-SP.

Antonio Eugenio Cecchinato (*)

O Índice Geral de Preços-
-Mercado (IGP-M), usado 
no reajuste dos contratos de 
aluguel, acumula 10,79% em 
12 meses, segundo dados de 
outubro. Em outubro do ano 
passado, a taxa em 12 meses 
era de apenas 1,41%. Os dados 
foram divulgados ontem (30), 
no Rio de Janeiro, pela Fun-
dação Getulio Vargas (FGV).

Considerando-se apenas 
outubro deste ano, a taxa 
fi cou em 0,89%, inferior ao 
1,52% de setembro. A queda 
foi puxada pelos preços no 
atacado, medidos pelo Índice 
de Preços ao Produtor Amplo, 
que anotou uma taxa de 1,11% 
em outubro, bem abaixo dos 
2,24% de setembro.

O Índice de Confi ança Empresarial (ICE), medido 
pela Fundação Getulio Vargas (FGV), subiu 0,9 ponto 
em outubro e chegou a 90,7 pontos, em uma escala 
de zero a 200 pontos. O indicador é calculado com 
base em entrevistas com empresários da indústria, 
comércio, serviços e construção civil.

O Índice de Situação Atual, que mede a confi ança no 

momento presente, caiu 0,3 ponto, para 87,6 pontos, 
mas o Índice de Expectativas, que mede a confi ança 
no futuro, avançou 0,4 ponto, para 96,6 pontos. Entre 
os setores, houve recuo da confi ança apenas entre os 
empresários da indústria (2 pontos). Os empresários 
do comércio foram os que apresentaram maior cres-
cimento da confi ança: 3,8 pontos (ABr).

A antecipação do novo teto foi uma demanda dos próprios bancos.

A medida é relevante para o mercado como um todo.

A medida estava prevista 
para entrar em vigor em 
janeiro, mas a antecipa-

ção foi defi nida durante reunião 
do Conselho Monetário Nacio-
nal (CMN). Com a medida, os 
mutuários poderão fi nanciar 
imóveis de até R$ 1,5 milhão 
com juros menores que as taxas 
de mercado, em todo o país.

Atualmente o teto para fi nan-
ciamentos do SFH corresponde 
a R$ 950 mil nos estados do 
Rio, São Paulo, Minas e no 
DF. Nas demais localidades do 
país, o limite de fi nanciamento 
é R$ 800 mil. Concedidos com 
recursos do FGTS e da pou-
pança, os fi nanciamentos do 
SFH cobram juros de até 12% 
ao ano. Acima desses valores, 
valem as normas do Sistema 
Financeiro Imobiliário (SFI), 
com taxas mais altas e defi nidas 
livremente pelo mercado.

O chefe do Departamento de 
Regulação do Sistema Finan-
ceiro, João André Pereira, disse 
que a antecipação do novo teto 
foi uma demanda dos próprios 
bancos, que não precisarão 
atualizar os sistemas para se 
adaptar à elevação do limite, 
e que a medida é relevante 
para o mercado como um todo. 
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Em vigor o aumento do limite 
de fi nanciamento de imóveis

A elevação dos limites de fi nanciamento de imóveis pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH) 
começou a valer

Em novembro de 2016, o CMN 
tinha reajustado o teto de fi -
nanciamento de imóveis pelo 
SFH de R$ 650 mil para R$ 800 
mil na maior parte do país, e 
de R$ 750 mil para R$ 950 mil 
no DF, em Minas, no Rio e em 
São Paulo. 

Em fevereiro do ano passado, 
o limite foi reajustado para R$ 
1,5 milhão por unidade em 
todas as regiões do país, valor 
que vigorou até o fi m do ano 
passado. Em janeiro deste ano, 
tinham passado a valer o teto 
anterior, de R$ 950 mil para qua-

tro unidades da Federação, e de 
R$ 750 mil no restante do país. 
A restauração do limite de R$ 
1,5 milhão tinha sido anunciada 
no fi m de julho, para entrar em 
vigor em janeiro. Segundo o 
BC, o novo teto unifi cado será 
permanente (ABr).

Infl ação do aluguel é de 
10,79% em 12 meses

O Índice de Preços ao Con-
sumidor, que mede o varejo,  
teve um aumento da taxa, ao 
passar de 0,28% em setem-
bro para 0,51% em outubro. 

O mesmo aconteceu com 
o Índice Nacional de Custo 
da Construção, cuja taxa de 
infl ação subiu de 0,17% para 
0,33% (ABr).
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Confi ança dos empresários cresceu em outubro

CNI: enfraquecer 
Mercosul é 
‘favorecer’
a China

Brasília - O novo governo 
do Brasil precisa priorizar e 
fortalecer o Mercosul, sob pena 
de favorecer ainda mais as ex-
portações da China. Esse é o 
alerta feito pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) 
em nota divulgada ontem (30).

“Se o governo brasileiro não 
der prioridade ao Mercosul, 
ou ainda pior, se reduzir a Ta-
rifa Externa Comum de forma 
unilateral, o único ganhador é 
a China, que já vem tomando 
o mercado brasileiro em toda 
a América do Sul”, diz a nota 
divulgada pela CNI. “Pequenas 
e médias empresas, que expor-
tam mais para esses países, 
serão as mais afetadas.”

A CNI lembra que a Cons-
tituição estabelece, em seu 
artigo 4º, os princípios de 
atuação do Brasil nas relações 
internacionais. Entre eles, está 
a integração econômica dos 
países da América Latina. Em 
seu discurso após a divulgação 
do resultado das urnas, Jair Bol-
sonaro repetiu que obedecerá 
à Constituição (AE).

Pa
ra

 v
er

ifi
ca

r a
 a

ss
in

at
ur

a 
cl

iq
ue

 n
o 

lin
k:

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/E
C

17
-8

C
2E

-C
6E

2-
6E

B8



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

agência de confi ança, ou ligue paranetjen@netjen.com.br

T : 3043-4171 / 3106-4171

Página 4

Política
São Paulo, quarta-feira, 31 de outubro de 2018

www.netjen.com.br

Abertura comercial ampla 
exige planejamento

e reformas

Precisamos analisar 

com serenidade e bom 

senso as declarações do 

presidente dos Estados 

Unidos, Donald Trump, 

sobre um pretenso 

protecionismo do Brasil

É prudente, mesmo para 
os que defendem a aber-
tura unilateral de nosso 

país, refl etir com realismo so-
bre a questão, considerando o 
presente cenário internacional 
e a conjuntura interna. Preci-
samos, sim, nos engajar mais 
com o mundo, mas de maneira 
planejada e estruturada, avan-
çando concomitantemente na 
agenda da competitividade e 
da produtividade e por meio 
de acordos internacionais que 
envolvam, comércio, serviços 
e investimentos. 

Nosso país mantém impostos 
de importação coerentes com 
suas possibilidades e grau de 
competitividade. Há, ainda, a 
questão das reciprocidades, 
num cenário global em que se 
assiste ao recrudescimento 
do protecionismo em alguns 
mercados. Porém, não po-
demos acreditar que somos 
anacrônicos protecionistas 
e permitir que o mundo nos 
rotule assim. Somos respeita-
dos na Organização Mundial 
do Comércio (OMC), na qual 
o Brasil é um importante ator 
na defesa do multilateralismo 
para o comércio global. 

Temos défi cit comercial em 
numerosos segmentos, con-
forme atualíssimo exemplo 
expresso nos dados de co-
mércio exterior da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil 
e de Confecção (Abit): em 
relação a igual período do ano 
passado, de janeiro a setembro 
de 2018, as importações do 
setor (US$ 4,2 bilhões) cres-
ceram 13,9%, diante de um 
mercado que não apresentou 
expansão e sim queda. Seriam 
esses números peculiares de 
um país protecionista? 

Obviamente, não devemos 
nos resignar ao nosso presente 
estágio no mercado global. No 
tempo certo e sob as condições 
adequadas, precisamos alme-
jar mais abertura e ampliação 
de nossos fl uxos comerciais e 
de investimentos. Isso implica 

lições de casa profundas. Não 
é viável, entretanto, a redução 
imediata e unilateral do impos-
to de importação, muito menos 
num momento no qual o Brasil 
está negociando acordos com 
várias nações e blocos. 

O País precisa desenvolver 
fundamentos eficazes para 
ampliar a abertura, sob risco de 
promovermos uma aceleração 
ainda maior da desindustriali-
zação e agravarmos o sério pro-
blema do desemprego. Temos 
carga de impostos, inclusive 
sobre os investimentos, e juros 
reais entre os mais altos do Pla-
neta; câmbio invariavelmente 
desfavorável às exportações; e 
infraestrutura defi ciente e one-
rosa. Todos esses fatores são 
prejudiciais à competitividade. 

São urgentes, portanto, as 
reformas estruturais, como a 
tributária e a previdenciária, 
e o combate à burocracia e 
insegurança jurídica. Sem 
essas medidas, nosso mercado 
fi caria muito prejudicado ante 
uma abertura extemporânea e 
não ganharia nada em troca, 
principalmente se não fi zer-
mos essa inserção por meio de 
acordos internacionais. 

Uma abertura unilateral 
abrupta seria um golpe em 
nossa indústria, que é bem 
estruturada e tem uma história 
concreta de competitividade 
intramuros, apesar do muito 
que ainda teremos de fazer 
para estar em linha com as 
profundas transformações 
representadas pela chamada 
Indústria 4.0. Abrir mais as 
nossas fronteiras é um ato 
que exige planejamento e 
avanço dos fatores internos 
que infl uenciam nosso grau de 
competitividade. 

Melhorar a capacidade bra-
sileira de competir em pa-
tamares mais elevados no 
mercado global é uma tarefa 
árdua e importante para o novo 
presidente da República e a 
próxima legislatura do Con-
gresso Nacional. Claro que não 
dará para esperar o País fi car 
pronto para estarmos inseridos 
no mundo, mas o açodamento 
poderá ser fatal para o presente 
e as nossas pretensões futuras. 

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

e de Confecção (Abit).

Fernando Valente Pimentel (*)

Beatriz Farrugia/ANSA

O gesto, apesar de uma 
saudação de praxe dos 
protocolos diplomáti-

cos, é capaz de prever como 
será a futura política externa 
brasileira no governo do PSL. 

Bolsonaro teceu elogios a 
Trump e disse que poderá 
adotar medidas similares às do 
republicano, como transferir a 
embaixada do Brasil em Israel 
de Tel Aviv para Jerusalém. Se-
gundo o professor de Relações 
Internacionais da FGV, Guilher-
me Casarões, é provável que 
Bolsonaro autorize a mudança 
da embaixada como forma de 
satisfazer os anseios urgentes 
de seu eleitorado. “Essa não é 
uma pauta da comunidade ju-
daica, mas sim da comunidade 
evangélica, que é uma parte 
importante do eleitorado dele”, 
ressaltou o especialista.

Nos primeiros meses de 
governo, se Bolsonaro não 
conseguir a maioria do Con-
gresso para aprovar reformas 
ou concretizar suas promessas 
de campanha, poderá optar por 
medidas que não dependam 

Bolsonaro teceu elogios a Trump e disse que poderá adotar 

medidas similares às do republicano.

O ministro Edson Fachin, 
relator da Lava Jato no STF, 
negou uma liminar (decisão 
provisória) pedida pela defesa 
do do ex-presidente Lula, para 
que fosse suspensa uma das 
ações penais em que é acusado 
pelo suposto recebimento de 
propina da empresa Odebrecht. 
O caso está sob responsabilida-
de do juiz Sergio Moro, da 13ª 
Vara Federal de Curitiba.

No pedido, os advogados de 
Lula argumentaram que uma 
decisão do Comitê de Direitos 
Humanos da ONU recomen-
dou que o Brasil não pratique 
nenhum ato que embarace a 
conclusão do processo aberto 
no órgão internacional sobre 
suposta irregularidades co-
metidas por Moro contra o 
ex-presidente.  Para a defesa 
de Lula, Moro não poderia dar 
andamento a mais uma ação 
penal contra o ex-presidente ao 
mesmo tempo em que tem sua 
imparcialidade julgada na ONU. 

Ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF.

A Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado apro-
vou ontem (30) um projeto de 
decreto legislativo para derru-
bar a patente ao medicamento 
Sofosbuvir, concedida pelo INPI 
(Instituto Nacional de Proprie-
dade Industrial) à farmacêutica 
norte-americana Gilead. O me-
dicamento cura a hepatite C em 
mais de 95% dos casos.

Com a concessão da paten-
te em setembro, a Fiocruz-
-Farmanguinhos e empresas 
brasileiras fi caram impedidas de 
produzir o Sofosbuvir genérico, 
que já estava registrado pela 
Anvisa e geraria uma economia 
de R$ 1 bilhão para o Ministério 
da Saúde. O projeto de decreto 
legislativo foi apresentado du-
rante a reunião e aprovado por 
unanimidade. O texto segue com 
urgência para o Plenário.

A Comissão também convocou 
o ministro da Indústria, Marcos 
Jorge, para dar explicações so-
bre a concessão da patente ao 

medicamento Sofosbuvir. O INPI 
é subordinado ao Ministério da 
Indústria. Marcos Jorge deverá 
comparecer ao Senado na próxi-
ma terça-feira (6). O requerimen-
to aprovado foi apresentado pelos 
senadores José Serra (PSDB-SP) 
e Ricardo Ferraço (PSDB-ES) e 
recebeu o apoio de todos os par-
lamentares presentes à reunião.

“Países como Egito, Argenti-
na e China não concederam a 
patente à Gilead e produzem os 
genéricos. Outros países, como o 
Chile, estudam quebrar a patente 
do Sofosbuvir”, apontou Ferraço. 
Eduardo Braga (MDB-AM), que 
sugeriu a apresentação do decre-
to pela comissão, afi rmou que a 
decisão do INPI foi equivocada. 
Raimundo Lira (PSD-PB) e 
Romero Jucá (MDB-RR) tam-
bém questionaram a liberação 
da patente e apontaram que a 
medida encarece o produto para 
a população. “É importante que 
o Senado tome uma posição”,— 
afi rmou Jucá (Ag.Senado).

Eduardo Braga considerou equivocada a decisão do INPI.

Algumas sinalizações dadas 
pelo presidente eleito, Jair 
Bolsonaro, em assuntos de 
política externa despertaram 
preocupações em senadores 
que fazem parte da Comis-
são de Relações Exteriores 
do Senado. Eles expuseram 
essas preocupações durante a 
reunião realizada ontem (30). 
A senadora Ana Amélia (PP-
-RS), comentou declarações 
com relação à China. O então 
candidato afi rmou que iria 
rever as relações comerciais 
com o gigante asiático, acu-
sando-o de estar “comprando 
o Brasil”, e ainda fez uma visita 
ofi cial a Taiwan. A embaixada 
da China no Brasil considerou 
a visita uma “afronta a sobe-
rania e integridade territorial 
da China”.

“Uma coisa é os Estados 
Unidos tomarem medidas 
restritivas de comércio contra 
a China, outra coisa muito 
diferente é o Brasil seguir 
esta mesma trilha. Os Estados 
Unidos são uma superpotên-
cia e continuarão a ser, além 
de  serem a maior economia 
do mundo. Já nós temos hoje 
uma dependência comercial 
com a China, nosso maior 
parceiro. Nosso poder de fogo 

Ana Amélia e Cristovam mostraram preocupação com relações 

entre Brasil e China.

Segurança pública 
e educação ‘serão 
prioridades’

Eleito em primeiro lugar no 
Rio Grande do Norte nas eleições 
para o Senado, o policial militar 
Capitão Styvenson (Rede) afi rma 
que as áreas de educação e segu-
rança pública serão prioritárias 
em seu mandato. Ele obteve 
745.827 votos (25,63% dos votos 
válidos). “Segurança e educação 
são prioridade para mim”, disse.

Styvenson também afi rmou que 
a busca de melhores condições 
nas áreas de saúde, segurança 
pública e educação são anseios 
não só da população potiguar, mas 
de todos os brasileiros. O senador 
eleito garante que exercerá seu 
mandato com moralidade, trans-
parência, respeito e zelo e diz que 
a população poderá ter confi ança 
em sua atuação no Parlamento. 
Eann Styvenson Valentim Mendes 
é capitão da PM do Rio Grande 
do Norte. Nascido em Rio Branco 
(AC), ele tem 41 anos e esta foi 
sua primeira candidatura a um 
cargo público eletivo.

Tornou-se conhecido em seu 
estado a partir de 2014, quando, 
na condição de tenente da PM, 
coordenou as blitze da Lei Seca no 
estado. Ocupou o cargo até julho 
de 2016, mantendo uma postura 
de “tolerância zero”, apreenden-
do carteiras até de colegas de 
farda e de autoridades potigua-
res por, entre outras condutas, 
recusarem-se a fazer o teste do 
bafômetro. Também passou a 
ter um número expressivo de 
seguidores em suas redes sociais, 
como o Facebook, o Instagram e 
o Twitter (Ag.Senado).
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Presidente eleito dá sinais de 
política externa nacionalista

Matteo Salvini, vice-premier da Itália, e Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, foram os 
primeiros líderes políticos mundiais a parabenizar Jair Bolsonaro pela eleição à Presidência do Brasil

que hoje é o maior parceiro 
comercial do Brasil, acusando 
o país de manter uma relação 
desequilibrada. “A China não 
está comprando no Brasil, está 
comprando o Brasil”, alfi netou 
o presidente eleito durante sua 
campanha. Na Itália, porém, 
Bolsonaro parece ter um forte 
aliado político.

Matteo Salvini, líder do par-
tido de extrema-direita Liga 
Norte, ministro do Interior e vi-
ce-premier, tinha demonstrado 
apoio à candidatura do PSL no 
Brasil desde a campanha elei-
toral. Famoso por declarações 
contrárias a imigrantes, Salvini 
elogiou o fato de Bolsonaro 
“ter mandado a esquerda para 
casa”. O vice-premier também 
tem dito que Bolsonaro entre-
gará Cesare Battisti à Itália. O 
italiano, porém, vive no Brasil 
graças a um asilo concedido 
pelo ex-presidente Lula. “Não 
vejo a hora de encontrar o novo 
presidente Bolsonaro. Ficarei 
feliz em ir pessoalmente ao 
Brasil para pegar o terrorista 
vermelho Cesare Battisti e levá-
-lo para a cadeia”, disse Salvini. 

da aprovação legislativa e ge-
rem impacto imediato. Outra 
previsão é a de que Bolsonaro 
aumente o tom contra o regime 
de Nicolás Maduro, na Venezue-
la, adotando uma postura mais 
incisiva do que o Brasil tem feito 
até agora diante da crise.

Na última segunda (29), um 
dia após a eleição de Bolsonaro, 
Trump anunciou em seu perfi l 
no Twitter que conversara com 
o brasileiro e que pretende 
trabalhar em parceria nas áreas 

comercial e militar. “Tive uma 
boa conversa com o recém-
-eleito presidente do Brasil, 
Jair Bolsonaro, que venceu com 
uma substancial vantagem. Nós 
concordamos que Brasil e Esta-
dos Unidos trabalharão juntos 
no comércio, na área militar 
e em tudo o mais. Excelente 
ligação, desejo boa sorte a ele”, 
escreveu. 

Nesse sentido, Bolsonaro 
também tem seguido Trump 
em ameaças contra a China, 

Senadores sugerem 
prudência na política externa

não pode ser comparado com 
o dos Estado Unidos”, alertou.

Para Cristovam Buarque 
(PPS-DF), manifestou uma 
“enorme preocupação” com 
sinalizações de que a em-
baixada brasileira em Israel 
possa ser transferida de Tel 
Aviv para Jerusalém. “Tenho 
enorme carinho por Israel e 
pela cultura judaica, mas mudar 
a embaixada para Jerusalém 
trará consequências graves 
para nossas relações com 
praticamente todos os países 
árabes e islâmicos. Parece que 
Bolsonaro quer ideologizar o 
Itamaraty, afi rmando que não 

vai ideologizar”, ponderou.
Ana Amelia também criticou 

as declarações dadas pelo 
futuro ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, de que 
a Argentina “não será uma 
prioridade”. Ela reforçou os 
profundos laços econômicos 
que unem os dois maiores 
países da America do Sul, 
além das relações estratégicas 
e institucionais que se dão 
no âmbito do Mercosul. Por 
fi m, a senadora considerou 
“um bom sinal” o recuo de 
Bolsonaro com relação à saída 
do Brasil do Acordo de Paris 
(Ag.Senado). 

Aprovada a derrubada 
de patente de remédio 

contra hepatite C

Fachin nega pedido para 
suspender ação penal de Lula

Na decisão assinada segunda-
-feira (29), Fachin entendeu 
que a recomendação do órgão 
multilateral não se aplica ao 
caso. O ministro escreveu que 
“quanto às alegações atinentes 
ao comitê da ONU, como citado, 
a matéria não se enfeixa em 
exame preambular atinente 
ao campo especifi camente da 
seara penal”.

Em setembro, o plenário do 

TSE, considerou, por 6 a 1, 
que uma outra recomendação 
da ONU, para que fosse garan-
tidos os direitos políticos de 
Lula, não vincularia a Justiça 
Eleitoral brasileira e julgou o 
ex-presidente inelegível pela 
Lei da Ficha Limpa. Também 
ministro do TSE, Fachin foi 
o único a votar na ocasião de 
modo favorável ao ex-presi-
dente (ABr).

Moro diz que refl etirá 
sobre convite 

O juiz federal Sergio Moro, 
responsável pelo julgamento 
de casos da Operação Lava 
Jato, disse ontem (30) que, 
se confi rmado o convite para 
compor o governo eleito de Jair 
Bolsonaro, irá refl etir sobre o 
assunto. O magistrado disse 
que se sentiu “honrado” pela 
lembrança. Em nota, Moro 
agradeceu o convite. 

“Sobre a menção pública pelo 
senhor presidente eleito ao meu 
nome para compor o Supremo 
quando houver vaga ou para 
ser indicado para ministro da 
Justiça em sua gestão, apenas 
tenho a dizer publicamente que 
fi co honrado com a lembrança. 
Caso efetivado oportunamente 
o convite, será objeto de pon-
derada discussão e refl exão”.

Em entrevista exclusiva 
à TV Record, o presidente 
eleito disse que em breve vai 
conversar com o magistrado, 
que mora em Curitiba, mas não 
disse quando será o encontro. 
Durante o mandato de quatro 
anos, Bolsonaro poderá fazer 
duas indicações ao Supremo. 
A próxima vaga será aberta em 
2020, quando o ministro Celso 
de Mello completará 75 anos e 
deve ser aposentado compul-
soriamente. No ano seguinte, 
será a vez do ministro Marco 
Aurélio deixar a Corte (ABr).



À medida que a 

tecnologia avança e se 

populariza, ela quebra 

paradigmas, cria novos 

negócios, modifi ca as 

relações e os hábitos 

de consumo, altera 

a lógica de mercado 

e acaba por causar 

mudanças estruturais 

em diversos setores da 

sociedade

Nos últimos anos, o 
conceito de organi-
zações exponenciais 

transformou a maneira como 
consumimos alguns serviços e, 
mudou também as relações de 
trabalho e contratação entre 
empresas e colaboradores. 
Organizações exponenciais 
são empresas criadas tendo 
a tecnologia como base. Em 
outras palavras, a tecnologia 
é o coração desse tipo de or-
ganização, uma vez que por 
meio dela é possível fazer com 
que um produto ou serviço 
seja disponibilizado em grande 
escala, possibilitando que a 
empresa cresça exponencial-
mente. 

Outra característica é que 
essas são empresas desburo-
cratizadas hierarquicamente, 
com poucos ativos e alta 
capacidade de inovação, que 
permitem um potencial de 
crescimento muito maior se 
comparado a empresas tra-
dicionais. Bons exemplos de 
organizações exponenciais 
são Uber, de mobilidade, 
e Airbnb, de hospedagem. 
Nenhuma dessas empresas 
tem funcionários na linha de 
frente. Quem presta o serviço 
ao cliente é um parceiro. 

Esse novo modelo de negó-
cio, aliado a todas as trans-
formações comportamentais 
pelas quais a sociedade vem 
passando, estão evidenciando 
relações de trabalho mais fl e-
xíveis e totalmente diferentes 
dos padrões burocráticos, com 
horários engessados e políti-
cas rígidas em que estávamos 
acostumados até então.

Antenadas a essas mudan-
ças sociais, as relações de 
trabalho vêm se modifi cando 
em todos os níveis, portes 
e segmentos empresariais. 
O fato é que, sendo expo-
nencial ou não, as empresas 
irão se tornar cada dia mais 
tecnológicas. E, acompanhar 
as transformações que elas 
trazem é algo imprescindível, 
mais cedo ou mais tarde. 

Criar formas de trabalho que 
agradem aos colaboradores 
tem se tornado quase que uma 
obrigação para as companhias 
tradicionais. Por isso, muitas 

já recorrem a formatos de 
trabalho remoto, horários 
fl exíveis e por entregas, ou 
seja, resultados avaliados 
por projetos e não por horas 
trabalhadas.

Por outro lado, esse novo 
mercado de trabalho vai 
exigir também habilidades 
diferenciadas do trabalhador. 
Os que tiverem preocupados 
em manterem-se necessários 
nesse novo cenário precisam 
buscar um conjunto de apti-
dões que possam acompanhar 
um ambiente disruptivo e de 
constantes transformações. 

Entre as habilidades mais 
demandadas estão a capacida-
de de trabalhar por projetos, 
inteligência emocional e até 
empreendedorismo, que pas-
sa a ser desenvolvido dentro 
da própria empresa, pelos 
colaboradores.

Obviamente, conhecimen-
tos em tecnologia são muito 
valorizadas (seja em progra-
mação, engenharia de dados, 
segurança da informação). 
Num mundo onde inteligência 
artifi cial e robótica estão cada 
dia mais presentes e dissemi-
nados, sentir-se à vontade com 
recursos tecnológicos é um 
requisito fundamental para 
quem deseja se destacar. 

No entanto, as aptidões 
mais voltadas à criatividade 
e empatia, também ganham 
grande relevância, visto que 
as máquinas automatizam 
processos e produzem resul-
tados massifi cados, enquanto 
o ser humano é capaz de 
personalizar experiências e 
criar conexões entre pessoas, 
produtos e serviços.

Estamos vivendo um mo-
mento de transição. O cenário 
atual é o intermediário, entre 
um passado recente e um 
futuro que ainda se desenha. 
De um modo geral, os profi s-
sionais precisam estar atentos 
aos sinais e as demandas que o 
mercado começará a solicitar. 
Observar e entender sempre 
o momento da empresa, onde 
ela pretende chegar e, alinhar 
o que é esperado de uma de-
terminada atividade é a única 
maneira de acompanhar as 
mudanças. 

Uma coisa é fato: o co-
nhecimento em tecnologia, 
a sensibilidade para gestão 
de pessoas e a habilidade de 
manter-se atualizado frente 
a esse contexto de mudança 
serão cada dia mais cobrados 
dos profi ssionais do futuro. 
Esteja preparado!

(*) - Formado em Administração de 
Empresas, possui MBA executivo 

em Gestão de Negócios e tem 
certifi cação em coaching. Experiência 

no recrutamento especializado nas 
áreas de Tecnologia, Digital e Vendas, 

é diretor de operação da Yoctoo.

Organizações exponenciais: o 
que elas têm a ensinar sobre 

as novas relações de trabalho?
Paulo Exel (*)

Página 5São Paulo, quarta-feira, 31 de outubro de 2018

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

© 
HÍ

FE
N 

– 
to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

www.agenda-empresario.com.br ANO XXX APOIO: CENOFISCO

ca
pi

ta
l-o

ut
/1

8

QUARTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2018

USO INDEVIDO DO VALE TRANSPORTE
Empresa fornece o vale transporte ao funcionário, entretanto na recarga 
verificou que existia saldo, podemos somente complementar, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE REALIZAR CONTRATO INTERMITENTE COM EX-FUN-
CIONÁRIO RECÉM DESLIGADO DA EMPRESA, COMO PROCEDER?

A recontratação de um ex-colaborador que fora demitido sem justa 
causa, que agora retornará na condição de empregado intermitente, 
vai obrigatoriamente exigir um prazo de 90 dias para que seja feita a 
nova contratação. Portaria MT 384/1992.

OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL
Empresas sem vínculos empregatícios e sem contribuintes individuais 
deverão prestar informações ao E-Social? Saiba mais acessando a 
íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

BAIXAR O CNPJ MESMO COM DÉBITO
MEI que nunca pagou os DAE e nem fez as declarações e deseja fazer 
a baixa do CNPJ, terá que pagar o débito para baixar? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SÓCIO QUOTISTA QUE NÃO POSSUI RETIRADA DE PRÓ-LABORE DEVE 
SER INFORMADO NO E-SOCIAL NA IMPLANTAÇÃO?

Esclarecemos ser de nosso entendimento que se não há retirada de pro 
labore, ou seja, não há remuneração não haverá informação no E-Social. 
Assim, o sócio cotista, entendemos, não será informado no E-Social.

ALTERAR PARA CARGO DE CONFIANÇA
Profissional contratado como médico do trabalho, com jornada rígida, 
quais os impactos para alterá-lo para cargo de confiança? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® OUTUBRO/ 18
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

• • •

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0012387-58.2011.8.26.0100 (USUC 274) A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, MM. Juíza 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) Espólio de Alberto 
Savoy, Maria Bandini Savoy, Gleidna Ramos Xavier, Hugo Brasil Xavier, Roselita do Pilar Landeira Rivas, 
Claudio Armando Savoy, Odette Júlia Perround Savoy, Herdeiros de Sylvio Luciano de Campos e Alda 
Matilde Savoy, a saber: Maria Lúcia de Campos Ribeiro de Lima, Normando Ribeiro de Lima, Sylvia 
Celeste de Campos Nogueira, Joaquim Cândido de Oliveira Nogueira, Sylvio Luciano de Campos Filho, 
Álvaro Canto de Campos, Augusto Canto de Campos, Antônio Alberto de Campos; Carlos Virgílio Savoy, 
Maria Elisa Bierrenbach Savoy, Cyro Gilberto Savoy, Ana Elza Savoy de Brito, Rubens Vuono de Brito, 
Linira Maria Galli, Manoelina Maria de Jesus Souza, Sociedade Missionários de Nossa Senhora 
Consoladora (Instituto Missões Consolata), réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Lino 
Landeira Rivas, representado por Lino Luiz, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de 
domínio sobre o imóvel localizado na Rua Domingos de Palma, nº 11 Vila Savoy 8º Subdistrito - Santana - 
São Paulo SP, com área de 125,33 m², contribuinte nº 071.374.0019-1, alegando posse mansa e pacífica 
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

AUT Sistemas de Automação Ltda, Torna público que solicitou junto A Secretaria de 
Gestão Ambiental a renovação da Licença Previa, Instalação e Operação para atividade 
de ‘’ Fabricação de Máquinas-Ferramenta, peças e acessórios’’, No Endereço: Avenida 
Robert Kennedy, 1602  Jardim Vera Cruz – São Bernardo do Campo.

Novo Mundo Holding Financeira S.A.
CNPJ nº 08.103.049/0001-81  -  NIRE 35300331681

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 09/07/2018
Data: 09/07/2018, às 11:00 horas. Local: Sede social. Presença: Totalidade do Capital
Social. Mesa: Presidente, Roberto Amaral de Almeida; Secretário, Vinicius Nogueira
Carmona. Deliberações: Aprovada a mudança do endereço da sede social, De: Rua
Joaquim Floriano, nº 820 - Conjunto 43 - Itaim Bibi - São Paulo/SP - CEP 04534-003; Para:
Rua Joaquim Floriano, nº 1.052 - Conjuntos 71 e 72 - Edifício Bertolucci - Itaim Bibi - São
Paulo/SP - CEP 04534-004. São Paulo, 09 de julho de 2018. Assinaturas: Presidente:
Roberto Amaral de Almeida; Secretário: Vinicius Nogueira Carmona. Acionistas: Roberto
Amaral de Almeida, Sérgio Amaral de Almeida, Carlos Alberto de Arruda Botelho, Roberto
Hugo Ortner, Dorival Lourenço da Silva Neto, Vinicius Nogueira Carmona e Moneycorp
Brasil Participações Ltda, representada por seu administrador Roberto Hugo Ortner.
JUCESP nº 492.596/18-9, em 19/10/18. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZAVEL L. PRAZO      3.009
DISPONIBILIDADES         294
APLICAÇÕES INTERF. LIQUIDEZ      1.042

Poupança    1.042
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS         100

Título de Capitalização   100
OUTROS CRÉDITOS      1.544

Câmbio Comprado   0
Rendas a Receber     147
Diversos    1.397
PDD 0

OUTROS VALORES E BENS           29
Despesas Antecipadas    29

PERMANENTE           19
IMOBILIZADO DE USO   19

TOTAL DO ATIVO   3.028

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO         792
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS             0

Ordens de Pagamento em M.E.   0
OUTRAS OBRIGAÇÕES         792

Carteira de Câmbio   0
Fiscais e Previdenciárias   582
Diversas    210

PATRIMÔNIO LÍQUIDO      2.267
Capital Social     418
Reservas de Lucros   2.212
Lucros ou Prejuízos Acumulados  - 363

CONTAS DE RESULTADO         - 31
Receitas Operacionais     874
(Despesas Operacionais)   - 905

TOTAL DO PASSIVO    3.028

J. ALVES  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 69.078.350/0001-77

BALANCETE PATRIMONIAL - Em 30 de Setembro de 2018

JOSÉ APARECIDO CASSIANO ALVES - Diretor Presidente
SANDRA REGINA ALVES CLAUDIO - Diretora Administrativa

VALDEMIR SOPRANI  - Contador  CRC: 1SP088327/O-0

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      23.585
Disponibilidades    10.298
Aplicações Interfinanc. Liquidez       2.431

Aplicações no mercado aberto     2.431
TVM e Instrum. Financ. Derivativos       3.623

Carteira Própria    3.219
Vinculados à Prestação de Garantias      404
Vinculados ao Banco Central -

Outros Créditos        7.226
Carteira de Câmbio    6.122
Rendas a Receber     194
Negociação e Intermed. de Valores    18
Diversos    909
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (17)

Outros Valores e Bens               7
Despesas Antecipadas     7

PERMANENTE        1.145
Imobilizado de Uso           447

Outras Imobilizações de Uso    1.147
(Depreciações Acumuladas)     (700)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            698
Outros Ativos Intangíveis    917
(Amortização Acumulada)   (219)

TOTAL DO ATIVO      24.730

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      18.499
Relações Interdependências        1.554

Ordens de Pagamentos em Moedas     1.554
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações      16.945

Carteira de Câmbio    9.502
Sociais e Estatutárias    2
Fiscais e Previdenciárias     1.116
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas     6.325

PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO        6.231
Capital :        4.098

De Domiciliados no País      4.098
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      1.716
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    168
Lucros ou Prejuízos Acumulados     176
(-) Ações em Tesouraria -
Contas de Resultado             73

Receitas Operacionais     8.345
(Despesas Operacionais)     (8.225)
Receitas não Operacionais    -
(Despesas não Operacionais    -
(Imposto de Renda)    (23)
(Contribuição Social)    (24)

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido     24.730

BALANCETE PATRIMONIAL Em 30 de Setembro de 2018

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
REINALDO DANTAS  -  Contador CRC - 1SP 110330/O-6

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87

Pela projeção, entre os itens que deverão ser mais procurados 

estão o vinho importado e o panetone.

Os dados indicam que as 
vendas desses produtos 
devem crescer 10,27% 

neste ano, ante uma projeção de 
8,34%, em 2017. As consultas 
foram feitas entre 4 de setem-
bro e 5 de outubro.

Na avaliação do presidente 
da Abras, João Sanzovo Neto, 
os empresários estão mais 
otimistas quanto à possibili-
dade de aumento do consumo 
nessa época, com base na leve 
recuperação do emprego e do 
poder aquisitivo diante de uma 
inflação mais controlada. A 
maioria dos supermercadistas 
(66%), no entanto, manteve o 
mesmo nível de encomendas 
do ano passado. Apenas 18% 
apostaram em vendas superio-
res às de 2017. 

Pela projeção, entre os itens 
que deverão ser mais procura-
dos estão o vinho importado e 
o panetone, seguidos de refri-
gerante, carne bovina, cerveja e 
frango congelado. Para promo-

Supermercados preveem alta de 10% 
nas vendas de produtos natalinos

Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) junto a 102 empresas do setor, 
indicam melhora na estimativa de vendas de produtos natalinos em 2018, na comparação com o ano anterior
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que, em 2018, a procura por 
produtos importados deve ter 
um incremento de 6,92%, ante 
uma estimativa de 5,83%, no 
ano passado. Como o dólar em 
alta, principalmente, no perío-
do pré-eleitoral, as projeções 
indicam preços mais elevados 
para itens importados. Na mé-
dia, o consumidor deverá pagar 
10% mais por esses produtos. 
Fora da lista de alimentos, as 
previsões mostram alta de 10% 
nos eletrônicos e de 8,27% nos 
brinquedos.

De acordo com a sondagem 
da Abras, houve aumento na 
proporção de empresários 
com intenção de contratar 
empregados temporários nas 
funções de operador de caixa, 
repositor, empacotador e en-
tregador. Do total entrevistado, 
33% disseram que vão ampliar 
esses postos de trabalho ante 
23%, em 2017. A estimativa é 
de que sejam abertas entre 11 
mil e 14 mil vagas (ABr).

ver o escoamento dos produtos, 
várias lojas trabalham com 
estratégias como degustação, 
promoção e brindes. 

As frutas nacionais deverão 
ter uma saída 11,38% maior do 
que no Natal do ano anterior 
e também acima do estimado 

em relação às frutas secas 
(9,7%). No segmento de carnes, 
espera-se alta de 11,91%. Já 
para pescados, as vendas de 
peixes frescos devem aumentar 
11,25%; de pescado congelado, 
9,1%; e do bacalhau 8,85%.

O setor também acredita 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0048098-61.2010.8.26.0100 ( USUC 1056 ) O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Aline Aparecida de 
Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Alberto Santos Silva de Moraes, Neuza de Jesus 
Marques de Moraes, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que Edna Roseli Dias Marcondes e Joaquim Jose Camara Marcondes 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua 
Doutor Valentim Bouças, nº 359 - Vila Nova Mazzei - São Paulo - SP, com área de 175,00m², contribuinte 
nº067.021.0068-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir 
após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei. 

Francisco Cantão (*)

Quando lemos sobre a Black Friday é inevi-
tável pensar nos grandes descontos oferecidos 
pelos lojistas aos consumidores e como é 
possível comprar vários itens no e-commerce 
a preços vantajosos. Contudo, não são apenas 
as pessoas que podem aproveitar a data. 

O período também é importante para as em-
presas que prestam serviços e vendem soluções 
para lojas virtuais. O mercado B2B online no 
Brasil está em alta e deve movimentar R$ 2,04 
trilhões neste ano, um aumento de 12,5% em 
relação à 2017, de acordo com estimativa da E-
-Consulting. Para potencializar esses números, é 
essencial que as companhias se preparem para 
estes eventos. Confi ra algumas dicas: 
 1) Acrescente valor ao invés de sim-

plesmente dar descontos - Oferecer 
produtos e serviços com o preço mais em 
conta é o que explica o sucesso da Black 
Friday aos consumidores. Contudo, essa 
lógica nem sempre é aplicada com êxito 
nas negociações entre empresas. O preço 
segue como um tópico importante para a 
avaliação dos fornecedores, mas o cliente 
pode se interessar mais se a solução que 
ele adquirir tiver novas funcionalidades 
ou mais recursos que atendam a seus 

Quatro passos para sua empresa 
aproveitar a Black Friday

processos e facilitem seu trabalho du-
rante o período de compras;

 2) Esteja ao lado de seus parceiros - Du-
rante as 24 horas de promoção, o tráfego 
nas lojas virtuais é intenso e exige que a 
empresa esteja preparada para atender 
todas as demandas. É uma ótima opor-
tunidade para seus parceiros mostrarem 
que apoiam e valorizam o crescimento 
de seus clientes. Deixe uma equipe de 
atendimento e suporte de prontidão caso 
o lojista tenha algum problema com a sua 
solução ou precise tirar dúvidas. Não dei-
xe que ele tenha prejuízo por sua culpa 
e, principalmente, ofereça ferramentas 
que melhorem o negócio dele;

 3) Planeje-se com antecedência - Da 

mesma forma que uma loja virtual deve se 
preparar com antecedência para atender 
o volume de pedidos durante a Black 
Friday, um fornecedor de e-commerce 
também precisa se planejar se quiser 
aumentar seu faturamento por conta da 
data. Isso implica a necessidade de ter 
uma estratégia de vendas bem delinea-
da antes dos empreendedores digitais 
buscarem fornecedores para potencia-
lizarem seus sites – afi nal, quanto mais 
preparado você estiver, mais vantagens 
irá ter diante da concorrência; 

 4) Anuncie e divulgue sua marca nos 

principais canais de comunicação - 
Por fi m, é preciso divulgar e promover 
sua marca e seus serviços nos canais 
de comunicação que seu público-alvo 
frequenta. Mostre as vantagens que sua 
empresa possui diante da concorrência 
e reforce o que ela pode fazer pela par-
ceira principalmente em um momento 
tão importante como a Black Friday.

Para isso, um posicionamento nas redes so-
ciais é importante e a produção de vídeos em 
forma de tutorial facilita o entendimento dos 
potenciais clientes. 

(*) - É fundador do site Black Friday de Verdade e 
sócio-diretor da Proxy Media Marketing Digital.
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CTRENS - Companhia de Manutenção
CNPJ/MF 11.656.505/0001-25 - NIRE 35.3.003.770.10

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29 de junho de 2018
I - Data, Horário e Local: Em 29 de junho de 2018, às 10:00 horas, na Rua Tabapuã, nº 81, 10º andar - parte, Itaim Bibi, CEP: 
04533-010, São Paulo - SP, sede social da Companhia. (Lavrada sob a forma de sumário, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130 
da Lei das Sociedades por Ações). II - Presença: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme
Livro de Presença de Acionistas. III - Publicação: Dispensada a publicação do edital de convocação, em face do disposto no §4º do 
artigo 124 da Lei nº 6.404/76. IV - Composição da Mesa: Sr. Agenor Marinho Contente Filho - Presidente; Sr. Alessandre Edo Toso 
- Secretário. V - Ordem do Dia: Aprovar o pagamento de Juros Sobre Capital Próprio “JSCP”, referentes ao período de janeiro a março 
de 2018 e abril a junho de 2018, em valores líquidos, isto é, descontados os impostos devidos pelos acionistas. VI - Deliberações: 
Foi aprovado, por unanimidade, o pagamento, proporcionalmente à participação societária de cada um dos acionistas dos Juros 
sobre Capital Próprio “JSCP”, referentes ao período de janeiro a março de 2018, no valor de R$ 7.143.355,56 (sete milhões, cento
e quarenta e três mil, trezentos e cinquenta e cinco Reais e cinquenta e seis centavos), e referentes ao período de abril a junho
de 2018, no valor de R$ 7.062.221,12 (sete milhões sessenta e dois mil, duzentos e vinte e um reais e doze centavos),conforme
demonstrativo anexo. VII - Encerramento e Lavratura de Ata: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada 
e assinada a presente ata que lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 29 de junho de 2018. Mesa: 
Sr. Agenor Marinho Contente Filho - Presidente; Sr. Alessandre Edo Toso - Secretário. Acionistas: p/CAF - Brasil Indústria e
Comércio S.A., Agenor Marinho Contente Filho; p/CAF Investment Projects S.A. (atual razão social de Inversiones En Concesiones 
Ferroviárias S.A.), Agenor Marinho Contente Filho; e, p/ Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A., Agenor Marinho Contente
Filho.  - Presidente, Alessan-
dre Edo Toso - Secretário. JUCESP nº 317.555/18-2 em 06/07/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CTRENS - Companhia de Manutenção
CNPJ/MF 11.656.505/0001-25 - NIRE 35.3.003.770.10

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 10 de julho de 2018
I - Data, Horário e Local: Em 10 de julho de 2018, às 10:00 horas, na Rua Tabapuã, nº 81, 10º andar - parte, Itaim Bibi, CEP: 04533-
010, São Paulo - SP, sede social da Companhia. (Lavrada sob a forma de sumário, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das 
Sociedades por Ações). II - Presença: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme Livro de Presença
de Acionistas. III - Publicação: Dispensada a publicação do edital de convocação, em face do disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 
6.404/76. IV - Composição da Mesa: Sr. Agenor Marinho Contente Filho - Presidente; Sr. Alessandre Edo Toso - Secretário. V - Ordem do
Dia: 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo. VI - Deliberações: Foi aprovado, por unanimidade dos acionistas presentes as seguinte

Junta Comercial do Estado de São Paulo (protocolo nº 0.627.464/18-0). VII - Encerramento e Lavratura de Ata: Nada mais havendo a 

São Paulo, 10 de julho de 2018. Mesa: Sr. Agenor Marinho Contente Filho - Presidente; Sr. Alessandre Edo Toso - Secretário. Acionistas: p/
CAF - Brasil Indústria e Comercio S.A., Agenor Marinho Contente Filho; p/ CAF Investment Projects S.A. Inversiones
En Concesiones Ferroviárias S.A.), Agenor Marinho Contente Filho; e, p/ Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A., Agenor Marinho
Contente Filho.  - Presidente, Ales-
sandre Edo Toso - Secretário. JUCESP 
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Especial

Ao longo da campanha e depois 
de promulgado o resultado do 
segundo turno, o presidente eleito 
Jair Bolsonaro (PSL) e seus principais 
assessores reiteraram suas 
prioridades, a partir da posse em 1º 
janeiro de 2019

Ele afi rmou que sustentará seu governo na preservação da 
Constituição Federal e dos valores, assim como na unidade 
da população. Bolsonaro disse que se inspira no ex-primeiro 

ministro britânico Winston Churchill, referência em estratégia 
política e militar ao unir o povo do Reino Unido durante a Se-
gunda Guerra Mundial. 

Nas redes sociais e em entrevistas exclusivas concedidas, o 
presidente eleito citou propostas específi cas para educação, 
saúde, segurança pública, comércio exterior, política externa, 
cotas, programas sociais e eventuais mudanças no sistema 
tributário. Religioso, Bolsonaro pediu ao senador Magno Malta 
(PR-ES) para fazer uma oração, após confi rmada sua vitória 
nas eleições. Na bênção, Malta ressaltou a importância da união 
entre as pessoas de todos os credos, citou evangélicos, católicos, 
espíritas e seguidores das demais religiões. 

A seguir, alguns dos temas já mencionados pelo presidente 
eleito e integrantes de sua equipe de governo.

Constituição - Bolsonaro prometeu trabalhar pela pacifi cação do 
país. "Vamos pacifi car o Brasil e, sob a Constituição e as leis, construir 
uma grande nação." Na transmissão ao vivo, nas redes sociais, ele fez 
questão de mostrar que estava com a Constituição Federal nas mãos, 
assim como com um livro sobre os pensamentos de Winston Churchill.

Liberdade de escolha – Defende a liberdade de escolha, 
“desde que não interfi ra em aspectos essenciais da vida do 
próximo”. Segundo ele, essa liberdade deve alcançar escolhas 
afetivas, políticas, econômicas e espirituais. Também afi rmou que 
uma nação mais fraterna e com menos excluídos é mais forte. 

Democracia – Classifi cado por setores progressistas como 
com um discurso de viés autoritário, negou essa tendência por 
meio do general da reserva Augusto Heleno, indicado para o 
Ministério da Defesa. O militar disse que a democracia nunca 
esteve ameaçada. Segundo ele, acusar o presidente eleito de 
fascista é “uma campanha sórdida”, sem fundamento.

Segurança – Foi o ponto forte da campanha eleitoral. Tanto 
o presidente eleito quanto integrantes de sua equipe indicaram 
a preocupação com o combate à violência de forma mais osten-
siva, o rigor nas prisões e no tratamento dos condenados. Ele 
é contrário à progressão de penas e às saídas temporárias de 
presos em datas especiais, os chamados saidões.

Vítimas de violência - Em seu programa de governo, disse 
que a política de direitos humanos será redirecionada com prio-
ridade para a defesa das vítimas da violência.

Estatuto do Desarmamento e maioridade penal – Bolso-
naro defende o direito de as pessoas terem armas para usar em 
“legítima defesa”. Também é favorável à redução da maioridade 
penal para 16 anos ou 17 anos.

Programas sociais - O presidente eleito pretende instituir 
uma renda mínima para todas as famílias brasileiras, com valor 
acima do benefício pago pelo programa Bolsa Família. Também 

Preservar a Constituição e unir 
sociedade são prioridades de Bolsonaro

propõe adotar o pagamento do décimo terceiro em dezembro 
para os benefi ciários do Bolsa Família.

Nova Carteira de Trabalho – Será criada a "carteira verde 
e amarela", voltada ao jovem quando ingressar no mercado de 
trabalho. Por essa carteira, o contrato individual de trabalho teria 
prevalência sobre a CLT, mas sem violar dispositivos trabalhistas 
previstos na Constituição. 

Enxugar o Estado –Afi rmou que pretende reduzir a máquina 
administrativa. No caso dos ministérios, diminuir de 29 para 15 o 
número de pastas a partir de fusões de alguns setores. Ainda não 
há confi rmação sobre essas fusões. “O governo dará um passo 
atrás, reduzindo sua estrutura e cortando privilégios, para que 
a sociedade dê muitos passos à frente."

Política externa - O Ministério das Relações Exteriores precisa 
estar a serviço de valores e dos interesses do povo brasileiro, não 
necessariamente com viés ideológico. Durante a campanha, fez 
elogios ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que no 
domingo (28) o parabenizou. "O Brasil deixará de estar apartado 
das nações desenvolvidas", afi rmou.

Comércio exterior – É fundamental incentivar o comércio 
exterior com países que possam agregar valor econômico e tec-
nológico ao Brasil, como os Estados Unidos. No âmbito regional, 
ele prevê o aprofundamento da integração “com todos os irmãos 
latino-americanos que estejam livres de ditadura”.

Mercosul – O bloco econômico do Cone Sul, que reúne Brasil, 
Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela (temporariamente 
suspensa), deve ser valorizada por Bolsonaro que diz que não se 
pode “jogar para o alto” o acordo. Após sua eleição, ele conver-
sou com os presidentes eleitos da região, que o parabenizaram.

Cotas – O presidente eleito 
propõe a adoção de cotas sociais a 
partir da renda das pessoas e não 
por outros critérios. Segundo ele, 
as políticas afi rmativas, da forma 
como são aplicadas atualmente 
no país, levam ao reforço do 
preconceito.

Cesare Battisti – O ativista 
italiano, de 63 anos, foi condena-
do à prisão perpétua na Itália por 
homicídio e vive livre no Brasil. 
Segundo o deputado federal 
Onyx Lorenzoni (DEM-RS), indi-
cado para a Casa Civil no futuro 
governo, um dos primeiros atos 
de governo será sua extradição 
para o país de origem.

Privatização - Uma das prin-
cipais propostas é a privatização 
ou extinção de estatais. A ideia 
é reduzir o pagamento de juros, 
que custaram R$ 400,8 bilhões 
em 2017, com a venda de ativos 
públicos. Em relação à reforma 
da Previdência, ele defende a im-
plantação de um modelo privado 
de capitalização do setor.

Sistema tributário – No programa de governo, Bolsonaro 
menciona unifi car impostos e simplifi car o sistema de arrecadação 
de tributos. Disse que pretende reduzir de forma gradativa os 
impostos, por meio da eliminação e unifi cação de tributos, "para-
lelamente ao espaço criado por controle de gastos e programas 
de desburocratização e privatização".

Imposto de Renda - O assessor econômico de Bolsonaro, 
Paulo Guedes, indicado como futuro ministro da Economia, disse 
a investidores que a intenção é criar uma alíquota única de 20% 
no Imposto de Renda, que passaria a incidir sobre quem ganha 
acima de cinco salários mínimos.   

Saúde pública – A equipe do presidente eleito indicou que 
pretende adotar o chamado Prontuário Eletrônico Nacional 
Interligado em postos, ambulatórios e hospitais, para reduzir os 
custos ao facilitar o atendimento futuro por outros médicos em 
diferentes unidades de saúde, além de permitir a cobrança de 
maior desempenho dos gestores locais.

Mais Médicos - No plano de governo, ele cita que todos os 
profi ssionais estrangeiros interessados em ingressar no programa 
podem migrar para o Brasil, desde que aprovados no Revalida. 
Também há a proposta de credenciamento universal de médicos 
e instituição de carreira de Estado.

Educação básica, ensino infantil ao médio – São apontadas 
como áreas de prioridade no plano de governo. Ele defende a 
educação a distância para o ensino fundamental como alternativa 
"para as áreas rurais onde as grandes distâncias difi cultam ou 
impedem aulas presenciais”.

Ensino superior - Para o ensino superior, Bolsonaro diz que 
as universidades precisam gerar avanços técnicos ao Brasil, por 
meio de parcerias e pesquisas com a iniciativa privada.

Conteúdo e método – Propõe que conteúdo e método de 
ensino “precisam ser mudados. Mais matemática, ciências e por-
tuguês, sem doutrinação e sexualização precoce”. Ele pretende 
resgatar a disciplina Educação Moral e Cívica e Organização 
Social e Política Brasileira nas escolas. 

Pesquisa e inovação - O modelo de pesquisa e inovação no 
Brasil está “esgotado”. Em vez de os recursos do setor serem 
organizados por Brasília, defende o fomento de “hubs” tecnoló-
gicos, nos quais universidades se aliam à iniciativa privada “para 
transformar ideias em produtos”.

Mestrado e doutorado - Os programas de mestrado e dou-
torado deverão ser feitos “sempre perto das empresas”. Propõe 
investimento na exploração de energia renovável solar e eólica 
no Nordeste e pesquisa e desenvolvimento em grafeno e nióbio.

Áreas verdes - O presidente eleito afi rmou, em algumas oca-
siões, que pode fl exibilizar a legislação que regula a exploração 
econômica de áreas verdes preservadas, inclusive na Amazônia, 
e propõe a revisão da concessão de novos territórios para indí-
genas e quilombolas.

Agricultura - Na área de agricultura, a proposta é atender 
às demandas de “segurança no campo; solução para a questão 
agrária; logística de transporte e armazenamento; uma só porta 
para atender às demandas do agro e do setor rural; políticas 
especifi cas para consolidar e abrir novos mercados externos e 
diversifi cação”.

Eleitores de Bolsonaro comemoram vitória, na Barra da Tijuca.

Fernando Frazão/ABr
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Jair Bolsonaro e sua esposa Michelle.

Paulo Guedes, futuro ministro da economia, com o 
presidente eleito, Jair Bolsonaro.
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Robôs não tomarão o espaço do 
vendedor estratégico, eles serão 

aliados na construção de
relações mais humanas com clientes

Profi ssionais que se 

qualifi cam e assumem 

uma visão estratégica 

dos negócios devem 

se apoiar no avanço 

da tecnologia, que já 

funciona como uma 

grande aliada no 

desenvolvimento de 

trabalhos repetitivos 

com mais agilidade 

e otimiza o tempo 

humano para ações e 

decisões mais assertivas, 

abrindo espaço para o 

vendedor empenhar o 

talento em construção de 

relacionamentos com os 

clientes
 

O uso de robôs para a 
realização de atividades 
operacionais e repetiti-

vas tem sido bastante debatido 
atualmente. Muitos profi ssio-
nais estão inquietos porque 
temem ser substituídos por 
máquinas no futuro. Mas para 
quem trabalha na área de ven-
das, o uso da tecnologia para 
a automação de serviços não 
oferece perigo iminente, muito 
pelo contrário. Ela permite a 
criação de plataformas que 
otimizam o tempo do profi s-
sional ao assumirem o controle 
de atividades repetitivas e de 
baixo valor, que normalmente 
demandam muito tempo e 
trazem pouca rentabilidade. 

A maior parte das atividades 
manuais e de baixo valor está 
na etapa de prospecção, onde 
a probabilidade de venda ain-
da é muito pequena. Vamos 
pensar em um processo onde 
o vendedor precise falar com 
100 empresas desconhecidas 
para identifi car 10 interessadas 
e, dessas, fechar uma venda. O 
que normalmente ocorre é que 
ele perde quase todo o tempo 
na conversão dos desconhe-
cidos em interessados e não 
sobra tempo para avançar nas 
etapas da venda. O processo é 
totalmente inefi ciente, o que 
leva os vendedores a não bate-
rem meta e, por consequência, 
as empresas a não crescerem.

A produtividade do ven-
dedor não é, ou não deve 
ser, medida por volume de 
atividades. Diferente de um 
operário, o vendedor deve ser 
avaliado por taxas de conver-
são e por receita conquistada. 
Diante dessa perspectiva, fi ca 
claro que o melhor a se fazer 
é automatizar ao máximo as 
atividades operacionais - em 
especial, aquelas do início do 
processo onde o volume é alto 
e o valor é baixo - para liberar 
tempo para o vendedor fazer 
o que apenas um ser humano 
é capaz de fazer: relacionar-se 
com outras pessoas, realizar 
diagnósticos e negociações.

Em suma, os robôs devem 
automatizar o que chamamos 
de Monkey Job (as atividades 
repetitivas e de baixo valor) 
para que vendedores identi-
fi quem as melhores oportuni-
dades de negócios e foquem 
no trabalho mais estratégico.

Em se tratando de vendas 
B2B, a presença de um hu-
mano qualifi cado e motivado 
será sempre necessária, afi -
nal, comprar algo que afeta 
o processo dentro de uma 

empresa difi cilmente será feito 
por intermédio, apenas, de um 
bot. Nestes casos, a interação 
e contato olho a olho é funda-
mental para fechar negócio. 
Por isso não há o que temer 
com o avanço da tecnologia, já 
que a automação favorece toda 
a cadeia. A empresa ganha mais 
previsibilidade e o profi ssional 
desenvolve a atividade ao qual 
se qualifi cou e é motivado a 
fazer. 

E falando em qualifi cação, 
engana-se quem pensa que 
o vendedor de hoje é aquele 
profi ssional que caiu por um 
acaso na carreira, por falta 
de opção ou porque não con-
seguiu um avanço relevante 
na função escolhida, como já 
aconteceu no passado. Hoje 
em dia o vendedor escolhe 
atuar nesta área como uma 
escolha de carreira e desenvol-
vimento profi ssional, por isso 
ele precisa de conhecimento 
e boas condições de trabalho 
para estar apto a trazer bons 
frutos, tanto para si mesmo 
quanto para a empresa que re-
presenta. Caso não invista em 
seu desenvolvimento e habili-
dades de negociar e prenda-se, 
apenas, a preencher tabelas e 
atualizar mailings, aí sim, ele 
deve ter medo do seu amigo 
cibernético. 

Mas quem quer avançar e 
progredir nos dias de hoje, bus-
ca, constantemente renovar e 
aperfeiçoar os seus conheci-
mentos. Para quem quer seguir 
no mundo corporativo, a área 
de vendas tem se tornado um 
caminho lógico para o cresci-
mento dentro de uma empresa, 
a construção de um nome e o 
respirar aliviado de que não 
terá um robô chamado ‘Sonny’ 
sentado no seu lugar amanhã. 

Segundo a pesquisa “Mapa 
de Benefícios e Expectativas 
do Profi ssional Técnico e de 
Suporte à Gestão”, realizada 
pela Page Personnel e feita 
com mais de 2.500 profi ssionais 
de diversos setores de merca-
do envolvendo quase todos 
os estados brasileiros, 94,3% 
dos profi ssionais de vendas 
possuem ensino superior, 
38% possuem pós-graduação, 
27,2% possuem um MBA e 
5,7% possuem título de merca-
do. Não é preciso ser nenhum 
especialista em coaching para 
compreender que alguém que 
investe em qualifi cação pode 
automatizar o trabalho repeti-
tivo e operacional sem se sentir 
ameaçado e, assim, se dedicar 
a atividades estratégicas e que 
apresentem maiores chances 
de crescimento e bons ganhos.

A abordagem atual dos espe-
cialistas, e que nós corrobora-
mos, apontam que vendas está 
entre as profi ssões do futuro. 
Afi nal, para gerar qualquer ne-
gócio, é preciso vender, e cada 
vez mais essa área tende a ser 
o setor mais estratégico de uma 
empresa. É por meio dela que 
novos negócios são gerados, 
possibilitando o crescimento 
em um mercado cada vez mais 
competitivo. Mas para garan-
tir funcionários motivados e 
dispostos a seguir carreira em 
uma empresa, e assim evitar 
custos extras e a alta taxa de 
rotatividade existente nesse 
setor, é preciso valorizá-lo. Por 
isso o uso da tecnologia e da 
automação, neste caso, não é 
um vilão e, sim, um parceiro.

(*) É CEO & co-founder da Ramper.

Ricardo Correa (*)

News@TI
Posicionamento orgânico no Google para 
gerar novos negócios

@Nos últimos anos, a internet se tornou uma plataforma funda-
mental na estratégia para divulgar serviços e, principalmente, 

alavancar as vendas. Porém, mais do que chegar até os potenciais 
clientes, nesta nova forma de gerar negócios é essencial que eles tam-
bém cheguem até a empresa. A dúvida de muitos empresários é como 
fazer isso de maneira assertiva e sem grandes investimentos. De acordo 
com Rodrigo Oliveira, Gestor e Diretor Comercial e de Estratégias da 
Blob Web, empresa especializada em posicionamento orgânico, para 
conquistar essa ‘encontrabilidade’, o primeiro – e importante – passo 
é ter um bom posicionamento orgânico no Google, o buscador mais 
acessado do planeta, segundo o ranking da Alexa. Afi nal, 90% das 
pesquisas feitas na internet utilizam o Google e 91,5% das pessoas 
fi cam na primeira página de resultados do buscador, conforme dados 
do Infront Webworks (www.blobweb.com.br.).

Rodrigo Caldas de Carvalho Borges (*) e Alex Michaelis Buelau (**)

Ao longo desses últimos 10 anos, as chamadas criptomoedas, 
em especial o Bitcoin, ganharam muita atenção da mídia, 
em especial no último ano, tendo em vista a valorização 

alcançada.

Muitos analistas fi nanceiros discutem sobre sua natureza, au-
sência de lastro, falta de um órgão centralizador e ausência de 
regulação, mas poucos tentam apresentar o motivo da cotação 
do Bitcoin. O preço é determinado pela demanda, mas será que a 
alta procura refl ete apenas a expectativa de futura alta no preço, 
como muitos especialistas da economia clássica afi rmam, ou será 
que existe algo além?

Imagine se, quando do surgimento da internet, fosse permitido 
comprar frações desta tecnologia? Quantas pessoas gostariam de 
ser donos de um pedacinho do famoso protocolo “http” que faz a 
internet como conhecemos hoje funcionar? Quanto isso valeria? 

O caminho natural da maioria das pessoas ao encontrar uma 
mudança de grande magnitude é negá-la sem ao menos se 
aprofundar no assunto - não é diferente com o Bitcoin. Pensar 
no Bitcoin e analisá-lo com a mentalidade de ativos fi nanceiros 
tradicionais certamente o levará a questionar seu valor; porém, 
estamos diante de uma revolução tecnológica e, como toda grande 
mudança, exige que ampliemos a nossa visão para que possamos 
enxergar o “novo”. 

Quando falamos de Bitcoin, é preciso esclarecer que existem 
duas partes fundamentais da tecnologia: o ativo Bitcoin, que 
roda sobre uma rede distribuída de computadores, ofi cialmente 
chamada de rede bitcoin (com “b” minu´sculo), e o sistema Blo-
ckchain que torna tudo isso possível.

O sistema Blockchain é a inovação tecnológica que tornou pos-
sível o Bitcoin e as demais criptomoedas como Ethereum, Ripple 
e outras (existem mais de mil criptomoedas). Mas o Blockchain 
provou não ser útil apenas como um sistema de pagamentos. 
Alguns países e empresas têm utilizado da tecnologia Blockchain 
para melhor controle dos gastos públicos, captação de recursos 
com emissão de tokens, melhoria nos registros de transferências 
imobiliárias, etc. O Blockchain por si só já possui valor por conta 
dos diversos usos e enormes possibilidades futuras. 

Por tratar-se de um sistema aberto, o Bitcoin e a maioria das 
outras criptomoedas que utilizam o Blockchain funcionam como 
uma plataforma, permitindo uma fácil integração com quaisquer 
outros projetos e soluções para os mais diversos setores da indús-
tria. Qualquer pessoa com conhecimento em programação pode 
interagir e desenvolver produtos e soluções utilizando-se de sua 
tecnologia, praticamente sem custo, permitindo o surgimento 
de inovações em escala exponencial. Além disso, o fato de ser 
open source elimina muitos dos riscos e incertezas normalmente 
associadas às soluções centralizadas, pois qualquer pessoa pode 
revisar o código fonte para sugerir melhorias ou identifi car po-
tenciais problemas de segurança. 

O Bitcoin, por ser a primeira e mais difundida criptomoeda, é 
usado hoje como “moeda de reserva” nessa indústria: pratica-
mente todas as pessoas envolvidas com criptomoedas possuem 
Bitcoin, todos os serviços que aceitam criptomoedas aceitam 
Bitcoin e o preço de outras criptomoedas é comumente conta-
bilizado em Bitcoin. 

Os avanços trazidos pelo Bitcoin refl etirão na sociedade 
como um todo, posto que a tecnologia permite inúmeras novas 
funcionalidades, dentre elas a eliminação de intermediários em 

10 anos do Bitcoin: o que faz 
desse ativo ser tão valorizado?
Em 31 de outubro de 2008, um criptógrafo de codinome Satoshi Nakamoto publicava seu trabalho 
“Bitcoin: a peer to peer eletronic cash system” inaugurando a era dos criptoativos, que entraria em 
operação em janeiro de 2009 com o lançamento do Bitcoin
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qualquer tipo de transação, inclusive no setor fi nanceiro e cadeia 
logística. Atualmente, para efetuarmos transações fi nanceiras nos 
recorremos aos entes do sistema fi nanceiro: utilizamos dinheiro 
em papel emitido por um governo, ou dinheiro digital controlado 
por bancos, que atuam como intermediários. 

Os órgãos fi nanceiros e os governos, em razão da regulamen-
tação e controle do setor, gozam da confi ança da sociedade para 
intermediar seus pagamentos e transferências de recursos. São os 
responsáveis por validar e conferir todas as operações fi nanceiras 
realizadas de forma eletrônica, evitando o risco do “gasto duplo”, 
certifi cando-se de que os recursos sejam de fato transferidos 
de uma pessoa à outra, bem como respondem por qualquer 
inconsistência ou problema ocorrido na transação, muitas vezes 
cobrando elevadas taxas por esses serviços. 

Os governos muitas vezes abusam deste poder, vide o congela-
mento das poupanças do governo Collor em 1990 e os repetidos 
casos de corrupção que afl igem o Brasil. Com a utilização do 
sistema fi nanceiro, nos moldes atuais, abrimos mão de nossa 
absoluta liberdade e delegamos a confi ança a corporações. No 
passado não existia alternativa, pois era necessário um agente 
centralizador, sempre criando o risco de abuso do poder. Mas, 
assim como a internet democratizou o acesso à informação, o 
Blockchain democratizou o acesso ao mercado fi nanceiro.

O Bitcoin, através do Blockchain, resolveu a questão do “gasto 
duplo” sem a necessidade de um intermediário (papel das insti-
tuições fi nanceiras nas transações “tradicionais”), retirou o fator 
confi ança dos bancos - ou melhor, conferiu a cada detentor de 
Bitcoin o poder de efetuar transferências livremente, indepen-
dentemente do valor e sem limites, a custos irrisórios. 

Essa tecnologia resgatou a liberdade, antes restrita às operações 
físicas, ao mundo digital. Nos tornamos, novamente, os únicos 
responsáveis pelas nossas atitudes e os únicos responsáveis 
pelo controle das nossas riquezas, sem a necessidade de uma 
entidade centralizadora.

Diversos analistas afi rmam que o Bitcoin é uma bolha, base-
ando suas análises em quesitos técnicos do mercado fi nanceiro 
tradicional. A realidade é que ninguém sabe ao certo se estamos 
diante de uma bolha fi nanceira; porém, do ponto de vista tecno-
lógico, social, econômico e jurídico, sem dúvida estamos diante 
de uma mudança de paradigma, que continuará crescendo e 
sendo desenvolvida, ainda que haja um estouro dessa suposta 
bolha fi nanceira.

Empreendedores ao redor do mundo, do Vale do Silício a Moscou, 
da Alemanha à África estão criando empresas, projetos e novas 
soluções para velhos problemas usando o Blockchain, Bitcoin e 
demais criptomoedas. Em 2017, empresas do mundo todo levan-
taram mais de 6 bilhões de dólares em investimentos utilizando 
ICOs (Initial Coin Offerings), uma forma de fi nanciamento que 
usa criptomoedas para fi nanciar novas ideias e projetos, em 2018 
o valor se aproxima dos 21 bilhões de dólares.

Portanto, o grande valor do Bitcoin é ter criado uma rede de 
pessoas motivadas, que acreditam num futuro melhor, onde as 
regras são as mesmas para todos, as informações são transparen-
tes, o poder é distribuído e boas ideias são facilmente executadas, 
fi nanciadas e recompensadas.

(*)-  É sócio do CB – Carvalho Borges Associados. Membro Fundador
da Oxford Blockchain Foundation e Presidente da Comissão

de Empreendedorismo e Startups da OAB Pinheiros.

(**) - É CEO e co-fundador do CoinSchedule.com,
maior portal de listagens de ICO do mundo.

A privatização do Sistema Telebrás, em 
1998, foi o embrião para as empresas in-
vestirem na universalização das redes de 
telecomunicação, tornando-se um impor-
tante passo no processo de expansão dos 
serviços pelo Brasil. A Internet começou a 
ser ofertada por linha discada, passando 
por ADSL (Assymetrical Digital Subscriber 
Line) e micro-ondas, até a mais recente 
tecnologia da fi bra ótica. 

Segundo o Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (IPEA), o acesso à Internet 
tem impacto direto na geração de riqueza. 
Os dados de 5.564 municípios, divididos 
em grupos com perfi s próximos, mostraram 
que cada 1% de aumento na penetração 
do acesso à rede, gera um crescimento de 
até 0,19% do PIB (Produto Interno Bruto).

Com isso, podemos constatar o quanto 
a telecomunicação se tornou primordial e 
essencial para o crescimento do país. A partir 
da estratégia de exigir a universalização 
das redes das empresas concessionárias, 
pela LGT, a Internet se popularizou, e após 
vinte anos da privatização, grandes grupos 
conquistaram maturidade. Porém, há pontos 
que fazem com que esta expansão estagne.

Atualmente, dependemos das operadoras 
competitivas para dar continuidade nesse 
crescimento, principalmente quando anali-

samos a infraestrutura nos pequenos muni-
cípios. Segundo dados da Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel), o serviço de 
banda larga fi xa (móvel e fi xa) totalizou 30,54 
milhões de contratos ativos em 2017. Porém, 
o percentual da densidade em alguns estados 
ainda é baixo. No Maranhão, 14,4% dos do-
micílios possuem banda larga; Piauí 18,9%; 
Pará com 16%. Já na grande metrópole, São 
Paulo, esse número aumenta para 65,7%.

Comparando estes dados com números 
de países americanos e europeus, o Brasil 
fi ca bem atrás. De acordo com a pesquisa 
internacional ICT Facts and Figures 2016, 
realizada pela ITU, a agência da Organização 
das Nações Unidas (ONU) para tecnologias 
da informação, a penetração da Internet 
nos domicílios de países desenvolvidos é de 
83,8%. O índice chega a 64,4% nas Américas 
e a 84% na Europa.

Esse cenário, de expansão estagnada, 
pode ser atribuído em parte aos tributos 
sobre o consumo, que incidem pesadamente 
sobre o setor de telecomunicação. A maior 
parte das pequenas empresas do setor atua 
em cidades com menos de cem mil habitan-
tes, e grande parte dessas optam pelo regime 
tributário Simples Nacional, se isentando de 
recolher o Imposto sobre Operações rela-
tivas à Circulação de Mercadorias (ICMS). 

Isso impede que aconteça uma isonomia 
de competição no mercado, afi nal, o ICMS 
chega a representar de 33% a 60% da fatura 
fi nal de serviços de comunicação multimídia, 
como a Internet, por exemplo, a depender 
do Estado onde o serviço é prestado. Além 
disso, é um desincentivo ao crescimento da 
empresa, uma vez que cada vez que ela cres-
ce, muda de faixa de recolhimento (aumento 
progressivo) até que seja forçada a sair do 
regime, por exceder o teto de faturamento.

O governo deveria fornecer condições eco-
nômicas para que o mercado de telecom possa 
competir por quem tem o melhor produto, a 
melhor oferta, banindo as distorções artifi -
ciais via desonerações (como a citada acima). 
Se mais empresas pagassem os impostos da 
forma correta, certamente a alíquota poderia 
sofrer redução. A Anatel, juntamente com a 
Receita Federal, deveria realizar esta fi sca-
lização. Havendo uma alíquota uniforme, e 
um prazo de readequação, as ofertas fi nais 
fi cariam mais justas e corretas.

O mercado deve ser tratado de forma unifi -
cada e não com classes empresariais. Políticas 
sérias e compromisso de longo prazo, é o que 
precisamos para expandir o setor.

(Fonte: Carlos Eduardo Sedeh é CEO da 
Megatelecom, empresa que oferece serviços 

personalizados na área de telecomunicações).

Por que o Brasil não está caminhando
para a expansão da Internet? 
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Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 31 de Outubro de 2018. Dia de Santa Lucila, São Afonso 
Rodrigues de Palma, São Foilano e Dia do Anjo Acaiah, cuja virtude é a 
realidade. Dia Mundial da Poupança, Dia Nacional da Juventude, 

Dia do Futebol, Dia da Reforma, Dia do Comissário de Bordo e 

Dia das Bruxas. Hoje faz aniversário o ex-jogador e técnico de futebol 
Dunga que chega aos 55 anos, o ator Dermot Mulroney, que também 
nasceu em 1963, o cantor de rap Vanilla Ice que completa 51 anos e a 
atriz Piper Perabo que nasceu em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste grau é sempre vigoroso e pronto 
para lutar no dia a dia. Força de vontade determinação e necessi-
dade de expressão são algumas de suas qualidades. Muitas vezes 
você combina a sua intuição com a habilidade prática de tomar 
as decisões corretas. Trabalhador precisa de tempo para o amor e 
as diversões. Vive profunda paixão amorosa em determinada fase 
da vida. Possui uma tendência de exercer mais de uma atividade 
de cada vez ou querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Um 
fluente conversador podendo dedicar-se a comunicação, às artes 
e atividades esportivas. 

Dicionário dos sonhos
UVAS - Vê-las, prazer, alegrias. Comê-las ou esmagá
-las, prazeres no amor. Brancas, inocência. Verdes, 
contrariedades passageiras. Pretas, censura. Números 
da sorte: 18, 31, 33, 56 e 57.

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

Esta quarta é o vigésimo segundo dia da lunação. Vênus em mau aspecto com Urano pede as últimas mudanças e cortes 

neste período de retrogradação. Mais do que nunca estamos vendo que os ajustes são necessários para uma vida amorosa 

mais saudável e verdadeira. Às vezes precisamos passar por alguns desconfortos para evoluirmos.  A Lua entra na fase 

Minguante às 13h41. Viveremos dias de recolhimento, ajustes e interiorização. Agora é o momento de análise e refl exão. 

Vênus retorna à Libra e será possível fazer os ajustes e revisões nos relacionamentos de forma mais harmoniosa e amorosa.
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Vênus em mau aspecto com Urano 
pede as últimas mudanças e cortes 
neste período de retrogradação. 
Mais do que nunca estamos vendo 
que os ajustes são necessários para 
uma vida amorosa mais saudável e 
verdadeira. No amor, controle ainda 
a ansiedade e possibilidade de insa-
tisfação. 71/371 – Verde.

Diga dos seus sentimentos a pessoa 
amada e demonstre seu otimismo. 
Pode dedicar-se mais ao trabalho, 
mostrando sua competência atra-
vés da valorização dos detalhes. 
Nesta quarta fi ca facilitado o acesso 
à memória do que foi aprendido. 
90/390 – Cinza.

Um dia de alto astral junto dos ami-
gos e da pessoa amada. Pode ter uma 
defi nição de sua vida, porém evite a 
dualidade e a falsidade, defeitos de 
seu signo. O dia não traz felicidade 
nas relações amorosas, mas dá bons 
lucros e êxito no trabalho 24/824 
– amarelo.

É bom aproveitar o dia para cumprir 
com todas as obrigações e resolver 
pendências acumuladas. Trabalhos, 
tarefas ou estudos que exijam con-
centração estão favoráveis. A Lua 
entra na fase Minguante às 13h41. 
Viveremos dias de recolhimento, 
ajustes e interiorização. 16/116 – 
Bege.

As provas ou testes também serão 
melhores realizados, porque com 
a mente mais ordenada, fi ca facili-
tado o acesso à memória do que foi 
aprendido.  A Lua em cheia aumenta 
a atenção à detalhes e à minúcias 
para a tarefas serem realizadas com 
maior facilidade. 78/978 – Vermelho.

Com a Lua Cheia a maneira mais 
prática de agir ajuda e faz tudo 
melhorar. Porém no fi nal da noite e 
na madrugada, Vênus desaconselha 
flertes e entretenimentos, sobe 
risco de não agradar neste fi nal de 
quarta-feira. O melhor é cuidar do 
que mais importa, o seu ambiente. 
56/556 – Verde. 

O Sol no primeiro decanato do seu 
signo ajuda a cumprir a pendencias 
acumuladas e evitar situações, como 
locais tendentes a brigas. Vênus 
retorna à Libra e será possível fazer 
os ajustes e revisões nos relaciona-
mentos de forma mais harmoniosa e 
amorosa. 37/537 – Vermelho.

Com a Lua Cheia ainda de manhã 
vamos aproveitar para cumprir 
com todas as obrigações e resolver 
pendências acumuladas. Trabalhos, 
tarefas ou estudos que exijam con-
centração, atenção aos detalhes e às 
minúcias são realizados com maior 
facilidade. 17/617 – Branco. 

Atitudes pessimistas podem obstruir 
sua felicidade, por isso mantenha o 
alto astral do dia também no fi nal des-
ta quarta. A noite mantenha a rotina, 
porque Vênus desaconselha fl ertes e 
entretenimentos, sobe risco de não 
agradar nesta noite. 10/110 – Verde.

Mantenha a disposição para se 
aproximar das pessoas sem causar 
decepções e nem afastar alguém 
de perto de você, tenha cuidado. 
As provas ou testes também serão 
melhores realizados, porque com a 
mente mais ordenada, fi ca facilita-
do o acesso à memória do que foi 
aprendido. 75/475 – Azul.

Pode enfrentar brigas ao frequentar 
lugares tensos à noite. Vênus de-
saconselha entretenimentos, sobe 
risco de não agradar.  A Lua entra na 
fase Minguante às 13h41. Viveremos 
dias de recolhimento, ajustes e in-
teriorização. Agora é o momento de 
análise e refl exão.72/272 – Branco.

A Lua Cheia faz a produtividade 
fi car em alta até a tarde. Vamos 
aproveitar para cumprir com todas 
as obrigações e resolver qualquer 
pendência acumulada. Saia da rotina 
e divirta-se com o alto astral pela 
manhã. Os trabalhos que exijam 
detalhes são realizados com maior 
facilidade. 66/366 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para desfazer brigas entre amigos: Pegue 1 pedaço 
de papel amarelo e escreva o nome da pessoa com quem 
brigou. Coloque 1 pirâmide pequena de qualquer material 
sobre o papel e deixe 15 dias, para atrair energias. Reze 3 
Pais-Nossos e 3 Ave-Marias, pedindo ao se u anjo da guarda 
para que você volte a ter amizade com a pessoa que deseja. 
Depois, jogue o papel no lixo e use a pirâmide para decorar 
o seu quarto.
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Unidade
Astro-
nômica
(sigla)

Por (?):
pelas re-
dondezas

"Zorra (?)",
programa 
humorís-
tico (TV)

Altar-(?),
o princi-
pal de u-
ma igreja

A segre-
gação ex-
pressa no
apartheid

Guia
espiritual 
comum 
na Índia

Baralho 
da car-
tomante

(?)-man,
jogo de
video-
game

Otis
Redding, 
cantor 

dos EUA
Fiscaliza-

ção da
segurança

pública

A democra-
cia mais
populosa
do mundo

(?) diges-
tivo: liga
a boca 
ao ânus

Desafio
constante

para o
surfista

Relações
Interna-
cionais
(sigla)

A energia
necessá-
ria à fo-

tossíntese

Nair de
Tefé, cari-
caturista
brasileira

1a pessoa da Santís-
sima Trindade (Rel.)

Os quartos, 
em uma casa

No de 2012
morreu

Niemeyer
Densa

Local de
filmagens

Dar (?)
luz: parir

Polônio
(símbolo)
Caneta, 

em inglês

Estado
nortista

Os irmãos
xifópagos

Roedor de
esgotos
Iguaria
natalina

Ultraleve sem 
motor (sigla)

Moeda 
da Itália

"Vida", em
"biologia"

Cesto usado por
pescadores (bras.)

Recurso do Facebook para
demonstrar apoio à causa gay

por meio
do avatar

O ponto culminante
do país, situa-se no
Amazonas, quase na
fronteira venezuelana

Os talibãs, pela visão
extrema da religião

Cofundador da
Microsoft (Inform.)

Parte
aérea de
plantas

Movimento
artístico

de Oswald
de

Andrade

Sufixo de
"londrina"
Ildi Silva,

atriz

FOFI

PAUBRASIL
INIUQAT
CAULEMOR

TOTALBIO
DIGURUD

RACIALRATO
ANOTPARA

ESPESSAOR
BAINAC

POLICIAMENTO
INSETRI

ONDASOLAR
PAIPENTI

APOSENTOS

3/ina — pen. 5/trato. 7/samburá. 8/siameses. 9/pau-brasil. 16/filtro do arco-íris.
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Exposição 
No dia 31 abre a exposição coletiva Via Aérea. A mostra reúne 

trabalhos de 12 artistas visuais da cena contemporânea nacional 
e internacional. A exposição traz um conjunto de obras, entre 
esculturas, instalação, fi lme, fotografi as e vídeos em disposição 
aérea, que se relacionam com a arquitetura da unidade ao ex-
plorar o aspecto de leveza e as transparências. As criações se 
apresentam suspensas, fl utuantes, içadas. Algumas obras são 
inéditas, comissionadas especialmente para a exposição. Os 
artistas participantes são: Adrià Julià (espanhol, radicado na 
Noruega), Daniel Lie & Centro da Morte para xs VIVXS (São 
Paulo, SP), Distruktur (duo de brasileiros, radicados na Alema-
nha), Ernesto Neto (do Rio de Janeiro, RJ), Geraldo Zamproni 
(de Curitiba, PR), Isabel Caccia (de Córdoba, Argentina), Jarbas 
Lopes (de Nova Iguaçu, RJ), Letícia Ramos(gaúcha, radicada em 
São Paulo), Lucía Madriz (da Costa Rica, radicada na Alemanha), 
Merce Cunningham(EUA), Fancy Violence (personagem/alter 
ego do paulistano Rodolpho Parigi) e Sérgio Bonilha & Luciana 
Ohira(São Paulo, SP). Entre os destaques da exposição, está 
RainForest (fi lme transferido para vídeo, de 1968), obra histó-
rica do coreógrafo Cunningham que, segundo o curador Marcio 
Harum, apontou as várias direções e indagações presentes na 
origem dessa curadoria.

Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Terça a sábado das 10h às 21h 
e domingos e feriados das 10h às 19h30. Entrada franca. Até 02/12.

Nota 
Conhecido por seu trabalho como baterista na banda 

Vivendo do Ócio, Dieguito Reis lança seu primeiro projeto 
solo, “Patcharas”.Produzido pelos irmãos João e Peu Del 
Rey, o trabalho tem o peso do rap e conversa, diretamente, 
com os elementos da música brasileira e indie.Abrindo os 
caminhos com um trap cheio de suingue baiano, “Favela 
Sincera” tem participação do vocalista Jajá Cardoso, também 
integrante da VDO. Em um boom bap de verão, “Aqui não 
é Montevidéu” é uma parceria com Galf AC e Pablo Domin-
gues. Track, que já tem videoclipe em vista, refl ete sobre a 
importância de valorizarmos quem somos e de onde viemos.
Na sequência, “Homeshake Flow” traz Beatriz Oxe nos vocais 
e nas rimas. Com Lau (Lau e Eu) e João Del Rey, “Remando 
Contra Maré” é mais um boom bap. Agora, com elementos 
de xote.“Parando pra Pensar” encerra com um instrumental 
do próprio MC. Executado de maneira independente, o disco 
já está disponível em todas as plataformas digitais. A capa, 
construída com “lixo” e “cacarecos”, tem assinatura de Igor 
Andrade, designer e diretor de arte. Deixando as baquetas 
de lado para cantar e compor, Dieguito Reis transmite, em 
“Patcharas”, sentimentos e vivências pessoais para contar a 
história de muitos. Ouça aqui: (https://youtu.be/gsK250O-
vzuE)

O musical infantil 
“Tchiribim Tchiribom – 
Cantando pelo Mundo”, 
a mais recente parceria 
entre a cantora Fortuna 
e o compositor e 
produtor musical Hélio 
Ziskind, estreia no 
próximo dia 6

O musical traz ao público 
um verdadeiro passeio 
pelas tradições musi-

cais de povos e regiões ao 
redor do mundo, como China, 
Israel, África, Itália, México 
e Nova Zelândia. Viagem 
Musical – Como uma “canta-
dora de histórias”, Fortuna dá 
sequência ao seu tradicional 
trabalho de apresentar músi-
cas do mundo, levando este 
universo de povos e culturas 
de forma divertida para o 
público infantil, apresentan-
do-se acompanhada pelos 
cantores/bailarinos Denise 
Yamaoka, Duda Moreno, Ra-
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Infantil

fael Pucca e Tamirys O’hanna. 
Completam a formação no 
palco um grupo formado por 
cinco músicos, que dão vida às 
canções: Gabriel Levy (teclado 

e acordeom), Mario Aphonso 
III (sopros), Marcus Simon (ba-
teria), Marquinho Mendonça 
(guitarra e violão) e Ricardo 
Zohyo (baixo). Todos sob di-

reção geral de Roberto Lage.
 
Serviço: Teatro Vivo, Endereço: Av. Dr. 

Chucri Zaidan, 2460,  Vila Cordeiro, tel. 3279-
1520. Sábados e domingos às 15h. Ingresso: 
R$ 60. Até 25/11.

Musical infantil “Tchiribim Tchiribom – Cantando pelo Mundo”.

Blubell faz um novo show em comemoração aos 50 
anos do lançamento do Álbum Branco, dos Beatles. 
Esse é o primeiro show criado pela cantora, composi-
tora (e beatlemaníaca) Blubell em homenagem aos fab 
four. Com seu trio peculiar (Richard Ribeiro na bateria, 
Bruno Serroni no cello e Zé Ruivo nas teclas), ela relê 
canções do disco duplo de 68 e coloca sua voz aveludada 
em hits como Blackbird, Revolution e While My Guitar 
Gently Weeps. “Lados b’s” não fi cam de fora. Long Long 
Long (que ela gravou com o trio BlackTie) e Happiness 
is a Warm Gun estão no repertório. Também estão no 
repertório canções de Blubell que a artista considera 
frutos de sua beatlemania. 

Serviço: Tupi or Not Tupi - Rua Fidalga 360, Vila Madalena, tel. 3813-7404. 
Sexta (2) às 21h. Ingresso: R$ 6 0.

Blubell canta Álbum Branco dos Beatles.

Homenagem
Flavio Moraes/G1

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn.
Equilíbrio.

Encontre o equilíbrio entre a ação e a imaginação.

Embora seja importante ter um tempo em ambas as atividades, 
defi na limites claros para aproveitar ao máximo o seu tempo e o 
poder de manifestar suas necessidades e desejos. Quanto mais 
você aprende a confi ar em sua intuição ou no eu interior, mais 
fácil é aproveitar o tempo do dia para relaxar, curtir, ou diver-
tir-se. Tenha fé de que as coisas estão acontecendo e que você 
é merecedor. Entregue o como aos seus anjos e tome medidas 
inspiradas em direção aos seus objetivos. Você sabe o que fazer, 
é apenas que às vezes você está tão envolvido na energia mental 
dos outros e do mundo, que você se esquece de sua própria 
magnifi cência. Agora é hora de recordar. Pensamento para hoje: 
Encontre o seu ponto de equilíbrio e estabeleça limites claros 
para si mesmo. Você se sentirá mais feliz, saudável e terá mais 
energia para aproveitar sua vida. E assim é. Você é muito amado 
e apoiado, sempre.s Anjos e Guias.

http://www. playingwiththeuniverse.com/
Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br
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3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ANDRÉ LUIZ DAMASCENO DE SOUZA, profissão: auxiliar 
contábil, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, data-
nascimento: 05/07/1981, residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Luiz 
Damasceno de Souza e de Maria Aparecida da Silva de Souza. A pretendente: ANA 
PAULA GARCIA JURAITIS, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 22/01/1986, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Romeu Juraitis 
e de Geni Garcia Juraitis.

O pretendente: LUCIANO BERTOLDO CAMPOS, profi ssão: corretor de imóveis, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, data-nascimento: 
01/01/1967, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose 
Bertoldo Campos Filho e de Maria do Carmo Campos. A pretendente: REBECA 
CAMPANA PEREIRA, profi ssão: micro empresária, estado civil: solteira, naturali-
dade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 27/11/1997, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Epaminondas Boas Pereira e de Liz Débora 
Melissa Alves Campana Pereira.

O pretendente: MARCELO BELLONI, profissão: comerciante, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 26/09/1982, residente e 
domiciliado em Guarulhos - SP, filho de Ivo Belloni Filho e de Sueli Alves Belloni. 
A pretendente: NATHÁLIA BASILE PAULO, profissão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 28/06/1990, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Pedro Paulo Neto e de 
Luciana Basile Paulo.

O pretendente: VINICIUS DOS SANTOS CORREIA, profi ssão: motoboy, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa - SP, data-nascimento: 16/09/1989, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Alves Correia 
e de Alice dos Santos Correia. A pretendente: JESSICA ALVES DE CARVALHO, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nas-
cimento: 22/07/1990, residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Rael Pinheiro 
de Carvalho e de Geralda Alves de Carvalho.

O pretendente: LEANDRO BALLOGH RAMOS, profi ssão: balconista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belezinho - SP, data-nascimento: 14/04/1995, resi-
dente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Tarcizio Honorio Ramos e 
de Maria Aparecida Ballogh. A pretendente: RAFAELA REIS DE OLIVEIRA, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em Diadema - SP, data-nascimento: 
07/08/1993, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rosalina 
Aparecida Reis de Oliveira.

O pretendente: WILLYS BELDA STOZEK, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, data-nascimento: 08/04/1984, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Stozek e de 
Gloria Maria Belda Stozek. A pretendente: ANA PAULA BRAGA GOMES, profi ssão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cangaíba - SP, data-nas-
cimento: 30/07/1987, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Fatima Aparecida Braga Gomes.

O pretendente: THIAGO KEINY OIZUMI, profi ssão: engenheiro eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 16/06/1980, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Shigueru Oizumi e de Elza Risako 
Assakura Oizumi. A pretendente: REGIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA, profi ssão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 23/11/1972, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Hercilio Francisco de 
Oliveira e de Maria Luiza Ribeiro de Oliveira.

O pretendente: LEANDRO SILVEIRA SOUZA, profi ssão: mecânico de refrigeração, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 08/03/1993, re-
sidente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Erotildes Silveira Souza 
e de Irani Maria de Jesus Souza. A pretendente: LAÍS GABRIELLE DA CONCEIÇÃO 
GUIMARÃES, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Guaianases - SP, data-nascimento: 09/04/1997, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Bosco Guimarães e de Marli Rosa da Conceição.

O pretendente: ANDRÉ SANTANA, profi ssão: técnico de informatica, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 31/05/1975, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito de Jesus Santana e de 
Maria Aparecida Santana. A pretendente: ADELANE DA SILVA SOBRAL, profi ssão: 
coordenadora fi nanceira, estado civil: solteira, naturalidade: em Caruaru - PE, data-nas-
cimento: 18/10/1986, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Antonio Batista de Sobral e de Severina Maria da Silva Sobral.

O pretendente: WAGNER JOSÉ PEREIRA, profi ssão: escriturário, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi - SP, data-nascimento: 08/10/1974, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Alves Pereira e de Jacira 
Ribeiro Pereira. A pretendente: RENATA MARQUES SILVA, profi ssão: auxiliar de logis-
tica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 29/08/1987, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edmilson Gomes da 
Silva e de Maria José Marques.

O pretendente: THIAGO BRUM ROCHA, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, data-nascimento: 06/12/1984, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Paulo Rocha e de Edna 
Aparecida Brum Rocha. A pretendente: ANA CAROLINA SOFIATI CORREA, profi ssão: 
assistente social, estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, 
data-nascimento: 05/06/1986, residente e domiciliada em Atibaia - SP, fi lha de Edson 
Luiz Alves Correa e de Rosilane do Carmo Sofi ati Alves Correa.

O pretendente: DIEGO VERDINE CAMPOS, profi ssão: ajudante de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belezinho - SP, data-nascimento: 11/04/1985, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nazafi r Luiz Campos 
Filho e de Rita de Cássia Verdine Campos. A pretendente: ANDREZA FERNANDES 
DE OLIVEIRA, profi ssão: assistente fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 03/08/1988, residente e domiciliada nesta Capital, 
SP, fi lha de Jose Fernandes de Oliveira e de Angela Maria Delfi no de Oliveira.

O pretendente: VAGNER PAULINO DE BRITO, profi ssão: administrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 30/11/1974, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jesus Paulino de Brito 
e de Maria das Graças Rodrigues de Brito. A pretendente: ELISABETE LEÃO PINTO, 
profi ssão: consultora de vendas, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, 
Cangaíba - SP, data-nascimento: 16/02/1983, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Nelson Leão Pinto e de Esmeralda dos Reis Leão Pinto

O pretendente: LUCAS GONÇALVES AZEVEDO, profi ssão: técnico de enfermagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Colina - SP, data-nascimento: 31/01/1991, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Fernando Azevedo e de Luciene Gonçalves Azevedo. A pretenden-
te: NAYARA NAYANE DOS SANTOS SILVA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 19/09/2001, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adelvando Pereira da Silva e de Solange de Jesus Santos.

O pretendente: LEANDRO SILVA IZIDIO, profi ssão: analista logístico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Consolação - SP, data-nascimento: 01/06/1988, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, fi lho de Cosmo Marcolino Izidio e de Maria do Socorro da Silva Izidio. 
A pretendente: LILIAN GONÇALVES DE SOUZA, profi ssão: securitária, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 09/11/1991, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valter Moraes de Souza e de Umbelina Gonçalves Neta.

O pretendente: VALTER MORAES DE SOUZA, profi ssão: negociador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 06/04/1963, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ladislau de Souza e de 
Vilma Moraes de Souza. A pretendente: UMBELINA GONÇALVES NETA, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: Manga - MG, data-nascimento: 29/06/1969, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Euripedes de Sousa 
Neves e de Maria Gonçalves Neves.

O pretendente: SILVIO JOSÉ DO NASCIMENTO, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Uauá - BA, data-nascimento: 11/04/1968, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria José Nascimento. A pretendente: BERNADETE 
LUIZA DE ALMEIDA, profi ssão: doméstica, estado civil: divorciada, naturalidade: em 
Conceição da Vargem - MG, data-nascimento: 16/12/1968, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Zacarias Luiz de Araújo e de Maria Luiza de Almeida.

O pretendente: MARIO CESTARI DE OLIVEIRA, profi ssão: dentista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 13/02/1990, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Carlos Alberto de Oliveira e de Silvana Aparecida 
de Araujo Oliveira. A pretendente: BEATRIZ SILVA DE JESUS, profi ssão: gestora de 
recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista 
- SP, data-nascimento: 23/04/1996, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Marcos Borba de Jesus e de Ezenil de Almeida Silva de Jesus.

O pretendente: MARCELO MANDU DA SILVA, profi ssão: consultor de campo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro - SP, data-nascimento: 23/05/1982, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Mandu da Silva 
e de Maria Amaral da Silva. O pretendente: LUIS ALBERTO SOLDERA, profi ssão: 
light designer, estado civil: solteiro, naturalidade: em Vinhedo - SP, data-nascimento: 
24/10/1983, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Florindo 
Soldera e de Miriam Limeira Neto Soldera.

O pretendente: EDUARDO LAURINDO DA SILVA, profi ssão: montador de móveis, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Fortaleza - CE, data-nascimento: 22/05/1981, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Antonia Laurindo da Silva. A pretendente: SHEILA 
CRISTINA PEREIRA, profi ssão: corretora de imóveis, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Vila Matilde - SP, data-nascimento: 10/01/1984, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilson Pereira e de Valdelise Pereira.

O pretendente: EDGAR SANTOS OLIVEIRA, profi ssão: porteiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Ipiaú - BA, data-nascimento: 16/02/1984, residente e domiciliado neste sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lídio Nunes Oliveira e de Terezinha da Conceição Santos. A 
pretendente: JOCIMAR SANTOS DE SOUZA, profi ssão: costureira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Cabo Frio - RJ, data-nascimento: 23/04/1982, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Erisvaldo Sales de Souza e de Ivonete Santos de Souza.

O pretendente: FABIO CESAR CAVALHEIRO MARQUES, profi ssão: corretor de imóveis, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 
26/08/1981, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio 
Marques e de Marcia Aparecida Cavalheiro Marques. A pretendente: FERNANDA RODRI-
GUES, profi ssão: microempreendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Liberdade - SP, data-nascimento: 30/12/1983, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Ademir Rodrigues e de Luzia Rezende Shinohara Rodrigues.

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

O pretendente: SIMON CARVALHEDO ZVEITER, estado civil divorciado, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/05/1983, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Isaac Motel Zveiter e de Isane Carvalhedo de Furtado. 
A pretendente: CAMILA REGINA HERRERO, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 07/01/1985, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Claudio Ricardo Herrero e de Walkiria Fagundes Machado Herrero.

O pretendente: MARCELO OTAVIO GOMES PAULINO, estado civil solteiro, profi ssão 
balconista, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/03/1980, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Dircio Paulino e de Marlene Paulino. A pretendente: 
DEUZUITA DA SILVA NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão promotora de ven-
das, nascida em Coari - AM, no dia 15/07/1978, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Eduardo Torres do Nascimento e de Valdeci da Silva Nascimento.

O pretendente: DORIVAL BATISTA DOS SANTOS, estado civil viúvo, profi ssão micro 
empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/09/1959, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Batista dos Santos e de Constância da 
Silva Santos. A pretendente: SILVIA ALVES DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
cozinheira, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/03/1968, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Milton Alves da Silva e de Josefa Maria da Silva.

O pretendente: HERBERT VIDAL DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pu-
blicitário, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/01/1987, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Odorico Luiz dos Santos e de Sueli de Fátima Vidal 
dos Santos. A pretendente: TÁSSIA LUIZA SAMPAIO SPADONE, estado civil solteira, 
profi ssão analista de constas médicas, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/05/1989, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Orlando Spadone 
e de Gisele Luiz Sampaio Spadone.

O pretendente: HENRIQUE DE FREITAS MARIZ, estado civil solteiro, profi ssão 
coordenador comercial, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/04/1985, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Francisco Lima Mariz e de Ana Maria de Freitas 
Mariz. A pretendente: JULIANA DE CASTRO TORRES SILVESTRONI ESCRIVÃES, 
estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/03/1986, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Artur Manuel Torres 
Fernandes Escrivães e de Sandra Therezinha Silvestroni Escrivães.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ELIO ROCHA DIAS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nas-
cido em São Paulo - SP, no dia 18/03/1981, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Adivar da Rocha Dias e de Maria Angélica de Jesus Dias. A 
pretendente: JOILMA FERRAZ JARDIM, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em Presidente Jânio Quadros - BA, no dia 20/12/1991, residente e domici-
liada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Juscelino Barbosa Jardim e de Eliana 
Rocha Ferraz Jardim.

O pretendente: NELSON PINCELLI NETO, estado civil solteiro, profi ssão fi sioterapeuta, 
nascido em Mogi das Cruzes - SP, no dia 19/09/1990, residente e domiciliado neste sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Pincelli Filho e de Claudia Pereira Dias Pincelli. 
A pretendente: MARIANA GONÇALEZ MARQUES, estado civil solteira, profi ssão 
farmacêutica, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/02/1991, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcus Raucci Marques e de Wania Ana 
Genzini Gonçalez Marques.

O pretendente: RODRIGO SOARES MARINS, estado civil solteiro, profi ssão professor 
de educação física, nascido em Guarulhos - SP, no dia 30/10/1986, residente e domici-
liado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Durval Marins Pinto e de Elsa Soares de 
Souza Pinto. A pretendente: LETICIA CIRILLO, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 11/04/1998, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Tadeu Cirillo e de Sonia Regina Cirillo.

O pretendente: JOÃO BONFANTE JUNIOR, estado civil divorciado, profissão 
analista de sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/11/1965, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Bonfante e de Luzia 
Martins Bonfante. A pretendente: PATRICIA PINHEIRO, estado civil solteira, pro-
fissão assistente jurídico, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/05/1973, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Roque Gabriel Pinheiro e 
de Mirian Bulgarelli Pinheiro.

O pretendente: NATHAN LOPES FURLAN, estado civil solteiro, profi ssão proje-
tista, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/05/1994, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sidnei Furlan e de Maria Angelica Lopes Furlan. 
A pretendente: BÁRBARA DAMIAN ANTIGNANI, estado civil solteira, profi ssão 
bacharel em direito, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/07/1994, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Luis Antignani Gilabel e 
de Mara Aparecida Damian Antignani.

O pretendente: LUCAS RIBEIRO DO PRADO, estado civil solteiro, profissão 
advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/11/1984, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Luiz Antonio Ribeiro do Prado e de Lucia Aparecida da 
Silva Prado. A pretendente: JULIANA STROUB HYPOLITO, estado civil solteira, 
profissão funcionária pública, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/09/1986, resi-
dente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Mauricio Hypolito e 
de Elizabeth Stroub Hypolito.

O pretendente: EDOARDO AUGUSTO PARENTI EISENBACH, estado civil solteiro, 
profi ssão administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/10/1984, residente e domici-
liado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Henrique Eisenbach e de  Gioia Maria 
Parenti. A pretendente: JULIANA ROSA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
administradora, nascida em Osasco - SP, no dia 06/10/1984, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Bráz dos Santos e de Nilza Rodrigues dos Santos.

O pretendente: ROBERT MAIA CAVASSINI, estado civil solteiro, profi ssão motorista 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/11/1990, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Roberto Cavassini e de Sueli Maia de Oliveira 
Cavassini. A pretendente: KARLLA SABRINA PEREIRA SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão assistente de departamento pessoal, nascida em Belo Horizonte - MG, no dia 
31/01/1992, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos 
Celso Alves dos Santos e de Suzana Maria Pereira Santos.

O pretendente: MOACIR ELIAS FERREIRA LUZ DE MORAIS, estado civil solteiro, 
profi ssão radialista, nascido em Guarulhos - SP, no dia 13/07/1995, residente e domi-
ciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo de Morais e de Leni Regina 
Luz. A pretendente: GIOVANNA ALDA RIBEIRO DE SOUZA MUNHOZ, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/10/1994, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Everaldo Otavio Munhoz e de 
Sandra Ribeiro de Souza.

O pretendente: PAULO DE MELO BEZERRA, estado civil solteiro, profi ssão enge-
nheiro civil, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/05/1988, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo José Bezerra e de Gerusa de Melo. 
A pretendente: TATIANA MORAIS RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão analista de sistemas, nascida em Suzano - SP, no dia 03/09/1987, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Rodrigues de Souza e de 
Joseli Fernandes de Morais.

O pretendente: VITOR CARVALHO TREVISO, estado civil solteiro, profi ssão arquiteto 
- professor, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/08/1993, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Celso Rios Treviso e de Roberta Teles de Carvalho. A 
pretendente: MAYARA MORAES CORDEIRO, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 03/12/1987, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Adilson Marcus Cordeiro e de Elisabeth Moraes Cordeiro.

O pretendente: MAURICIO NASCIMENTO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão polidor, 
nascido em Macarani - BA, no dia 08/07/1982, residente e domiciliado neste subdistri-
to, São Paulo - SP, fi lho de Abel Soares da Silva e de Maura Catarina Nascimento. A 
pretendente: EDILÂNIA QUEIROZ DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão diarista, 
nascida em Itarantim - BA, no dia 20/12/1973, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Celí Dias da Silva e de Dilma Ribeiro de Queiroz.
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

Valter Casarin (*)

Um solo com boa fertilida-
de melhora a qualidade 
dos alimentos e é funda-

mental para a saúde humana. 
Nutrir com equilíbrio frutas, 
legumes e verduras também 
é relevante no enfrentamento 
ao desperdício. Alimentos com 
deficiência não apresentam 
aparência saudável, duram 
menos e se perdem em pouco 
tempo. 

Além disso, quanto mais se 
desperdiça, mais cara fi ca a 
comida que chega à mesa das 
pessoas. Dados da FAO dão con-
ta de que 46% do desperdício de 
alimentos no planeta ocorrem 
nas etapas de processamento, 
distribuição e consumo. Os ou-
tros 54% acontecem nas fases 
de manipulação pós-colheita e 
a armazenagem. 

O Brasil é o 10° colocado no 
ranking mundial de desperdí-
cio. Em nosso país, as perdas, 
por dia, são de 40 mil toneladas 
de alimentos, quantidade que 
daria para suprir aproximada-
mente 19 milhões de cidadãos 
diariamente ao longo de um 
ano, o mesmo que toda a po-
pulação do Chile. 

 Poucos sabem, mas os solos 
brasileiros são de baixa fertili-

Uma pesquisa conduzida 
pela Universidade de British 
Columbia, no Canadá, revelou 
que o cacau começou a ser 
cultivado 1,4 mil anos antes do 
que se acreditava. Além disso, 
o estudo descobriu que os pri-
meiros plantios ocorreram na 
América do Sul, na Amazônia.

O trabalho foi publicado 
na segunda-feira (29), na 
revista “Nature Ecology and 
Evolution”. Acreditava-se que 
o cultivo de cacau do gênero 
Theobroma começara na Amé-
rica Central, cuja população 
usava as sementes do fruto 
tanto como moeda de troca 
quanto no preparo de bebidas 
consumidas em festas e rituais.

Esses vestígios, que datavam 
de 3,9 mil anos atrás, consolida-
ram a ideia de que o cacau foi 
cultivado pela primeira vez na 
América Central. No entanto, 
dados genéticos revelaram 
que a maior diversidade do 
“Theobroma cacao” e de outras 
espécies pertence, na verdade, 
à América do Sul equatorial, 
onde o fruto é importante ain-
da hoje para as comunidades 
indígenas.

Estudando cerâmicas de San-
ta Ana-La Florida, o mais antigo 
sítio arqueológico da cultura 
Mayo-Chincipe, no Equador, 
os pesquisadores, guiados por 
Michael Blake, apontaram que 
essas populações usavam o 

Os mayo-chinchipes teriam 

iniciado a cultivar o fruto pelo 

menos 1,4 mil anos antes dos 

povos centro-americanos.

A melhoria do solo serve não somente para aumentar a 

produtividade, mas também para a conservação ambiental.

As boas técnicas de adubação na 
produção e qualidade de alimentos
O Brasil é o 10° colocado no ranking mundial de desperdício. Em nosso país, as perdas, por dia, são de 
40 mil toneladas de alimentos

qual se preserva o solo, valoriza 
a reciclagem dos nutrientes e 
sustenta a microbiologia do 
solo. A tendência, nos últimos 
anos, tem sido de crescimen-
to na produção de produtos 
agrícolas. No Brasil tivemos 
aumento na produção de grãos 
acima de 130%, com ganho de 
produtividade de aproximada-
mente 70%, enquanto a área 
agrícola cresceu pouco acima 
de 40%. 

Da mesma forma, o consumo 
de adubos acompanhou o cres-
cimento produtivo da agricul-
tura brasileira, demonstrando a 
contribuição deste insumo no 
fornecimento de alimentos e na 
preservação ambiental.  

Isso representa que esta-
mos produzindo mais, sem a 
necessidade de abertura de 
novas áreas, ou seja, sem a 
necessidade de desmatamento. 
Certamente as perspectivas 
podem ser cada vez melhores. 

Daí a necessidade de escla-
recer e informar a sociedade 
brasileira, com base em estudos 
científi cos, sobre a importância 
e benefícios das boas técnicas 
de adubação na produção e 
qualidade de alimentos.

(*) - Engenheiro agrônomo e fl orestal, 
coordenador científi co da Iniciativa 

Nutrientes para a Vida (NPV)

dade, ou seja, possuem baixa 
disponibilidade de nutrientes 
para as plantas. Estamos fa-
lando do fundamento da cadeia 
alimentar. São os nutrientes 
que regulam o metabolismo 
da planta, formando a base 
da produção vegetal para ali-
mentar diretamente o homem. 
Independentemente da fonte 
do adubo, mineral ou orgânico, 
as culturas têm necessidades 
de quantidades equilibradas de 
nutrientes de forma assimilável.  

O adubo é a fonte de alimen-
to para as plantas. Os adubos 
minerais são produzidos a 
partir de depósitos da natu-

reza ou extraídos do ar.
As matérias primas para 

produção dos adubos são pro-
cessadas para eliminar certas 
impurezas e tornar os nutrien-
tes em formas assimiláveis 
para a absorção pelas plantas e 
reduzir o custo de transporte à 
aplicação no campo. Contudo, 
suas composições continuam 
sendo de moléculas naturais, 
e não artifi ciais.

Vale destacar que a agricul-
tura brasileira está cada vez 
mais preocupada com a susten-
tabilidade. Isso é comprovado 
pelo aumento das áreas com o 
sistema de plantio direto, na 

M
un

do
ed

uc
aç

ao

Cultivo de cacau tem 
1,4 mil anos a mais do 

que se imaginava

cacau entre 5,3 mil e 2,1 mil 
anos atrás. Os estudiosos no-
taram a presença de um amido 
específi co do T. cacao, resíduos 
de theobromina, um alcaloide 
amargo característico da espé-
cie, e fragmentos do DNA da 
fruta no interior de objetos de 
cerâmica. 

Isso sugere, segundo os pes-
quisadores, que os mayo-chin-
chipes teriam iniciado a cultivar 
o fruto pelo menos 1,4 mil anos 
antes dos povos centro-ame-
ricanos. Além disso, alguns 
objetos do sítio arqueológico 
ainda apresentam ligações com 
a costa do Pacífi co, o que indica 
a hipótese de que o comércio 
na região pode ter iniciado a 
viagem dessa planta rumo ao 
norte (ANSA).
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O pretendente: TEODORO OSNI DA LUZ, profi ssão: mestre de obras, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Jose do Cerrito - SC, data-nascimento: 24/10/1950, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Lauro da Silva Luz e de Maria Adelina da 
Luz. A pretendente: MARIA LUCIA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Pedro dos Ferros - MG, data-nascimento: 24/06/1956, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Helvecio Francisco da Silva e de Aparecida de 
Ramos Vieira.

O pretendente: RODRIGO MOTA DA LUZ, profi ssão: representante comercial, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 06/09/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Idaleciano Antonio da Luz e de Lindinalva de 
Sousa Mota. A pretendente: JÉSSICA GRAZIELE DA SILVA FEITOSA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/03/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Pereira Feitosa e de Cosma 
Maria da Silva Feitosa.

O pretendente: PABLO SOUTO TELES, profi ssão: fi scal de caixa, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Perus - SP, data-nascimento: 16/04/1996, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lho de Luis Antonio Teles e de Veronice Luiz Souto Teles. A pretendente: 
LYANDRA GLEICE FREITAS RIBEIRO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/03/1999, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Adelson Roberto Ribeiro e de Elizalma Tomaz Freitas.

O pretendente: GUILHERME NUNES CORREA, profi ssão: op.de cobrança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/09/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jeff erson Nunes Correa e de Gislene Luiza Prado 
Nunes Correa. A pretendente: ELISA CARVALHO COSTA, profi ssão: assistente de 
relacionamento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
06/03/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Rogerio Dias da Costa 
e de Fernanda de Carvalho Costa.

O pretendente: CARLOS MAGNO SANTOS CHAVES, profi ssão: empresário, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Condeuba - BA, data-nascimento: 17/02/1974, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Berilo Rodrigues Chaves e de Valdinal Santos 
Chaves. A pretendente: JASMIRA ALVES DE AMORIM, profi ssão: empresaria, estado 
civil: solteira, naturalidade: Aracatu - BA, data-nascimento: 13/06/1974, residente e 
domiciliada em Vitória da Conquista, BA, fi lha de Irineu José de Amorim e de Carmelita 
Alves de Amorim.

O pretendente: GEOVANI PEREIRA DE AMORIM, profi ssão: segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/08/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Balbino de Amorim e de Cleide Pereira 
Alexandre. A pretendente: ANA CLAUDIA SAMPAIO DA ENCARNAÇÃO, profi ssão: 
ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
26/04/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo Sampaio da 
Encarnação e de Maria Aparecida Filgueira Sampaio da Encarnação.

O pretendente: MAURO BARRETO DE ARAUJO, profi ssão: tecnico manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/03/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Monteiro de Araujo e de Izaura 
Barreto de Araujo. A pretendente: JOSEMEIRE HENRIQUE PEREIRA, profi ssão: 
auxiliar de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
10/08/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edvá Honorio Pereira e 
de Ivanilde Henrique da Silva.

O pretendente: THIAGO FERNANDO SANTOS DA SILVA, profi ssão: agente 
de aeroporto, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
08/07/1988, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Inacio da Silva e de 
Maria de Fatima Pereira dos Santos. A pretendente: LUELCIA VIEIRA DOS SANTOS, 
profi ssão: educadora física, estado civil: solteira, naturalidade: Landri Sales - PI, data-
nascimento: 26/01/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Celso 
Pereira dos Santos e de Luzmar Vieira da Silva Santos.

O pretendente: SIDNEY COIMBRA DE OLIVEIRA, profi ssão: autonomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/07/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Luiz de Oliveira e de Tercina Coimbra 
de Oliveira. A pretendente: FLÁVIA BERNARDO DOS SANTOS, profi ssão: assistente 
fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: Rio Tinto - PB, data-nascimento: 
25/03/1982, residente e domiciliada em Cotia, SP, fi lha de João Antonio dos Santos e de 
Antonia Bernardo dos Santos.

O pretendente. RONALD ZONARO DIAS, profi ssão: técnico de dados, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/09/1978, residente 
e domiciliado em São Bernardo do Campo, SP, fi lho de Roberto Versolato Dias e de 
Neusa Julia Zonaro Dias. A pretendente: DANIELA LEÃO DA SILVA, profi ssão: 
auxiliar técnico em medição, estado civil: solteira, naturalidade: Monte Santo - BA, data-
nascimento: 11/11/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Bispo 
da Silva Oliveira e de Maria Socorro Leão.

O pretendente: LUCAS BATISTA NOGUEIRA, profi ssão: repositor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/02/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Nogueira da Silva e de Vera Lucia 
Batista Nogueira. A pretendente: STEFANIE SANTOS DE OLIVEIRA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/02/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valdine Carvalho de Oliveira e de 
Neuza de Matos Santos Oliveira.

O pretendente: LUCAS PEREZ AMORIM, profi ssão: autonomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/06/1995, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Ilmar Rinaldo de Amorim e de Sandra Lucia Perez Amorim. A 
pretendente: REBECA DA SILVA LEÃO, profi ssão: tradutora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/12/1996, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Wilson da Silva Leão e de Sandra Saraiva Leão.

O pretendente: LEANDRO HONORIO DOS SANTOS, profi ssão: aux. de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/02/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto dos Santos e de 
Rita de Cassia Honorio. A pretendente: ROSANGELA DA SILVA MARTINS DOS 
SANTOS, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 10/05/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Hernani Martines dos Santos e de Maria Rosenilda Luiz da Silva.

O pretendente: LUCAS RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: op. de movimentação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/11/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jonata Rodrigues da Silva e 
de Silmara Ludgero da Silva. A pretendente: NADIA NAYARA NASCIMENTO 
CARVALHO, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, 
data-nascimento: 08/04/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jair de 
Carvalho e de Isabel Cristina da Silva Nascimento Carvalho.

O pretendente: ROBERTO RODRIGUES ARRAIOL FILHO, profi ssão: advogado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 22/06/1983, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Roberto Rodrigues Arraiol e de 
Maria de Fatima Sousa Arraiol. A pretendente: JESSICA OLIVEIRA DE CARVALHO, 
profi ssão: secretaria, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 28/01/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Cristiano 
Oliveira de Carvalho.

O pretendente: PAULO FELICIANO DE ARAÚJO, profi ssão: vigilante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Murici - AL, data-nascimento: 15/10/1962, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Augusto Feliciano da Silva e de Gertrudes 
Ferreira da Silva. A pretendente: ROSEMEIRE CORREIA DA SILVA, profi ssão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/09/1969, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Arnaldo Correia da Silva e de Idelice 
Correia da Silva.

O pretendente: MARCELO JOSÉ BIZARRO, profi ssão: agente funerario, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Bebedouro - SP, data-nascimento: 09/03/1974, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Admir Bizarro e de Aparecida Paixão Cemolin 
Bizarro. A pretendente: ROSANA FONSECA DA SILVA, profi ssão: meio ofi cial 
de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
25/10/1966, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Manoel Tavares da Silva 
e de Geralda Fonseca da Silva.

O pretendente: CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: aux. de rampa, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itabuna - BA, data-nascimento: 03/11/1971, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Tania Oliveira da Silva. A pretendente: ALESSANDRA 
SOARES DA SILVA, profi ssão: gerente de loja, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 11/10/1977, residente e domiciliada em Guarulhos, 
SP, fi lha de Zenaro José da Silva e de Neusa Soares Nunes.

O pretendente: DOUGLAS MENDES MARIANO, profi ssão: monitor de educação 
profi ssion, estado civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 
20/12/1983, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Milton Gomes Mariano 
e de Guiomar Mendes da Silva Mariano. A pretendente: JÉSSICA GUERREIRO DE 
MELO, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Francisco - SP, 
data-nascimento: 24/08/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José 
Galdino de Melo e de Joana D´ Arc Guerreiro.

O pretendente: OFFOR IKECHUKWU, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Uzuakoli-Nigeria, data-nascimento: 28/02/1985, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Emenike Off or e de Ugonma Off or. A pretendente: VIVIAN 
NANES DE CASTRO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo 
- SP, data-nascimento: 24/11/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Luiz Carlos de Castro e de Odete Nanes da Silva de Castro.

O pretendente: MAX EDUARDO CAVALCANTE, profi ssão: montador de móveis, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Mirabela - MG, data-nascimento: 19/02/1973, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Venito Mendes Cavalcante e de 
Maria Noivia Cavalcante. A pretendente: IDA LETICIA QUINTEIRO, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: Goiana - PE, data-nascimento: 
07/08/1978, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Pedro Quinteiro e de 
Mariliana de Oliveira Quinteiro.

O pretendente: JONNATHAN AGUIAR DE MOURA, profi ssão: funcionario publico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/09/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Adair de Moura e de Maria 
Aparecida Aguiar Moura. A pretendente: VANESSA CRISTINA RIBEIRO SALES, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
11/01/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Wellington de Faria 
Sales e de Rosimeire Ribeiro dos Santos Sales.

O pretendente: LUCIANO DA SILVA SANTOS, profi ssão: aux. de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 20/04/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Heribaldo dos Santos e de Nilce Rosa da Silva 
dos Santos. A pretendente: JAQUELINE MENDES DE ALBUQUERQUE MELO, 
profi ssão: aux. de produção, estado civil: solteira, naturalidade: Petrôlandia - PE, data-
nascimento: 30/06/1978, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Batista 
de Albuquerque Melo e de Maria Carmen Mendes Melo.

O pretendente: LEONIDAS MIRANDA GUIMARAES, profi ssão: montador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Tucano - BA, data-nascimento: 31/05/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Pimentel Guimarães e de Joselice Pereira 
de Miranda. A pretendente: MARIA EDILENE MARREIRO ROQUE, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Fortaleza - CE, data-nascimento: 
06/03/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos Alves Roque 
e de Josilene Alves Marreiro.

O pretendente: UZOCHUKWU MARCEL ENI, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ozubulu-Nigeria, data-nascimento: 15/01/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Nwabueze Japheth e de Nnabueze Nneka 
Virginia. A pretendente: CAROLINA DO CARMO DOMINGOS, profi ssão: assistente 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
16/08/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Lázaro Santiago 
Domingos e de Joana D´ Arc do Carmo.

O pretendente: ROBERTO SOARES DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/09/1975, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Pedro Soares da Silva e de Maria Severina 
da Silva. A pretendente: ISOLDA CARLOS DE LIMA, profi ssão: diarista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/12/1985, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Carlos de Lima e de Iracy Ferreira da 
Silva.

O pretendente: ANDRE DOS SANTOS SARANZ, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/07/1972, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Saranz Navarrete e de Durvalina dos Santos 
Saranz. A pretendente: ANNA CAROLINE REIS DOS SANTOS MARTINS, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/09/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Wanderlei Jorge Martins e de Sueli 
Reis dos Santos.

O pretendente: WALLAS GOMES CELESTINO, profi ssão: técnico de manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Coaraci - BA, data-nascimento: 05/12/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jucélia Gomes Celestino. A pretendente: 
LAYRI SANTOS CARVALHO, profi ssão: corretora de seguros, estado civil: solteira, 
naturalidade: Feira de Santana - BA, data-nascimento: 13/05/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luis Tiago de Carvalho Santos e de Ednei 
Pereira dos Santos.

O pretendente: DIHONE ASSUNÇÃO DOS SANTOS, profi ssão: Operador de 
empilhadeira, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 
13/05/1994, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Viana dos 
Santos Neto e de Cleunice de Assunção Santos. A pretendente: MARIANE BRAZ 
SANTANA, profi ssão: costureira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 23/10/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz 
Braz Santana e de Maria Henrique Santana.

O pretendente: RODRIGO LUIS ALMEIDA DE CARVALHO, profi ssão: servente 
de pedreiro, estado civil: solteiro, naturalidade: Abreu e Lima - PE, data-nascimento: 
21/02/1986, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luis Carlos Bezerra de 
Carvalho e de Ladjane Maria de Almeida. A pretendente: APARECIDA NORBERTO 
DA CONCEIÇÃO, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 04/02/1988, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Norberto da Conceição e de Edna Maria da Conceição.

O pretendente: BRUNO SANTOS AGUIAR, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 29/12/1986, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Josafá José dos Santos e de Raquel Alves de Aguiar dos Santos. 
A pretendente: PAMELA REGINA DOS SANTOS, profi ssão: aux. de atendimentos, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/08/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sonia Regina dos Santos.

O pretendente: RONALDO HONORIO DAMASCENO, profi ssão: serralheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 19/12/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luis Correia Damasceno e de Vilma Aparecida 
Honorio Damasceno. A pretendente: TAMIRES REGINA DE ANDRADE BASILE, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
13/07/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Basile e 
de Viviana Lucas de Andrade.

O pretendente: THIAGO DE ASSIS ALCANTARA, profi ssão: bancário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/03/1987, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ariosvaldo Alcantara Rosa e de Vilma 
Castilho de Assis Rosa. A pretendente: TALITA TAVARES DE ANDRADE, profi ssão: 
coordenadora de recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - 
SP, data-nascimento: 03/05/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Claudio José de Andrade e de Rosimeiri Tavares de Andrade.

O pretendente: DEREK LOPES TEIXEIRA, profi ssão: repositor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/01/1993, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Marcio dos Santos Teixeira e de Monise Rosa Lopes Teixeira. 
A pretendente: ROBERTA DE ARAUJO LIMA, profi ssão: operadora de caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/08/1994, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Roberto Bezerra Lima e de Carmen Lucia 
Bezerra de Araujo.

O pretendente: CRISPIM DE JESUS FRANCISCO, profi ssão: aj.pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Castro Alves - BA, data-nascimento: 28/03/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Pedro Ribeiro Francisco e de Maria Francisca 
de Jesus. A pretendente: SONIA SANTANA DE JESUS, profi ssão: aux.limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: Muritiba - BA, data-nascimento: 29/09/1982, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Agripino de Jesus e de Joselita 
de Santana.

O pretendente: FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS, profi ssão: assistente fi scal, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/09/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo José dos Santos e de Maria Odete Ribeiro 
dos Santos. A pretendente: ALINE DE OLIVEIRA, profi ssão: analista de recursos 
humanos, estado civil: solteira, naturalidade: Mauá - SP, data-nascimento: 26/05/1995, 
residente e domiciliada em Mauá, SP, fi lha de Jose Candido de Oliveira Filho e de ANA 
Alves de Oliveira.

O pretendente: CLAUDIO RICARDO DE JESUS PASSOS, profi ssão: cobrador de 
ônibus, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/02/1976, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Orismar Francisco Passos e de 
Lenuzia Maria de Jesus. A pretendente: CLARICE MARIA DE JESUS, profi ssão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: Poções - BA, data-
nascimento: 02/07/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Hermelina 
Maria de Jesus.

O pretendente: MÁRIO CÉSAR DO NASCIMENTO BORGES, profi ssão: assistente 
contabil, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
06/01/1993, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Valdenito Santos Borges 
e de Leonilda Bezerra do Nascimento. A pretendente: HELLEM CAROLINA ALVES 
REGIS, profi ssão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 18/06/1991, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Octacio 
Regis e de Maria Luzinete Alves de Souza.

O pretendente: JEAN VICTOR RIBEIRO SANTOS, profi ssão: aj.geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/09/1995, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Nailton Souza Santos e de Tania Ribeiro. 
A pretendente: TAYNÁ VIANA PROENÇO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/07/1995, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Ricardo Cesar Proenço e de Maria Emilia Viana.

O pretendente: JOSÉ AMERICO DE SOUZA MACHADO, profi ssão: eletricista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Tamarana - PR, data-nascimento: 14/04/1965, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Tobias de Souza Machado e de Belmira de 
Souza Machado. A pretendente: MARIA EMILIA VIANA, profi ssão: cozinheira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Santa Rita do Pontal - SP, data-nascimento: 27/06/1969, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Osmar Alves Viana e de Maria Alves 
Viana.

O pretendente: ELVES LAUDELINO DE SOUZA, profi ssão: auxiliar de serviços 
gerais, estado civil: solteiro, naturalidade: Arapiraca - AL, data-nascimento: 29/04/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Erismende Raimundo de Souza 
e de Silene Laudelino de Souza. A pretendente: CAROLINE RAFAELA DA SILVA, 
profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André 
- SP, data-nascimento: 24/02/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Carlos da Silva e de Lucenilda de Oliveira.

O pretendente: EDMILSON APARECIDO BUSSOLA, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/09/1991, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Valdir Luiz Bussola e de Aparecida Contelli 
Shibuya. A pretendente: PATRICIA OLIVEIRA SOUZA, profi ssão: controladora 
de acesso, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
19/02/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Souza de Jesus e 
de Cleide Rocha de Oliveira Souza.

O pretendente: WESLEY CARVALHO SANTANA, profi ssão: advogado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/01/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Rosivaldo das Virgens Santana e de Josefa 
Selma das Virgens Carvalho Santana. A pretendente: SUELLEN BERNARDINO 
CAVALCANTE DE FIGUEIRÊDO, profi ssão: gerente administrativo, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/12/1986, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Cavalcante de Figueirêdo e de Ruti 
Bernardino de Figueirêdo.

O pretendente: MATHEUS SANTOS MIRANDA, profi ssão: aux.administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/10/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Levi Luiz Miranda e de Selma Aparecida dos 
Santos Miranda. A pretendente: PAMELLA REGINA KAWANO, profi ssão: agente 
de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
08/04/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz Kozi Kawano e de 
Marinalva Ferreira dos Santos.

O pretendente: GILBERTO VASCONCELOS ALVES, profi ssão: mecânico autonomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/05/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Daniel Alves e de Edilaine 
Cristina de Vasconcelos Alves. A pretendente: CAROLINA SANTOS ORIGGI, 
profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 29/06/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sergio 
Origgi e de Marialda Cerqueira dos Santos.

O pretendente: MANUEL ROSA MIGUEL JUNIOR, profi ssão: técnico imobilização 
ortopédico, estado civil: divorciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-
nascimento: 16/01/1982, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manuel 
Rosa Miguel e de Vera Lucia Miguel. A pretendente: INGRID LUCAS DE SOUZA 
ORGADO, profi ssão: passadeira, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, 
data-nascimento: 02/10/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Marcelo de Jesus Orgado e de Gislene Lucas Orgado.

O pretendente: JACKSON MARCOS SANTOS, profi ssão: ajudante de distribuição, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/06/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gildasio Gonçalves Santos e de 
Ozenilde Marcos Santos. A pretendente: ARIANE CONCEIÇÃO GREGORIO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
20/06/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Anderson Gregorio e de 
Maria Aparecida Conceição Gregorio.

O pretendente: CLAUDIO SANTANA NASCIMENTO, profi ssão: barbeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/03/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Elenito Farias Nascimento e de Monica 
Sousa Santana. A pretendente: LAIS ROBERTA LIMA DE SANTANA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/06/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos Lima de Santana e de 
Maria Nazaré Silva de Santana.

O pretendente: HIGOR AUGUSTO MELO DOS REIS, profi ssão: psicologo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/02/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Djalma Augusto da Silva e de Rosinei Melo dos 
Reis. A pretendente: MARIA APARECIDA LIMA DE SOUSA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Uiraúna - PB, data-nascimento: 09/09/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jonisvon Mamede de Sousa e de Adriana de 
Lima.

O pretendente: JOSE RAIMUNDO MOREIRA, profi ssão: serralheiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Miguel Calmon - BA, data-nascimento: 20/05/1954, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Alves Moreira e de 
Maria Antonia Moreira. A pretendente: ODALICE DA SILVA, profi ssão: costureira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Belem - PA, data-nascimento: 24/02/1964, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Rui da Silva e de Odelita 
da Silva.

O pretendente: ERALDO ALVES DOS SANTOS, profissão: pizzaiolo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Igreja Nova - AL, data-nascimento: 02/01/1971, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio José dos Santos e de Helena Alves 
Correia. A pretendente: MARIA JOELMA DO ESPIRITO SANTO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Igreja Nova - AL, data-nascimento: 
04/11/1974, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Maria Tereza do 
Espirito Santo.

O pretendente: CRISTIANO SANTOS CANDIDO, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/10/1979, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Fernando Candido e de 
Luzia dos Santos Candido. A pretendente: PATRÍCIA RAMOS DA SILVA, profi ssão: 
autonoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
04/10/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Evandro Ramos da 
Silva e de Ana Maria da Silva.

O pretendente: MARCOS QUEIROZ VEINGARTNER, profi ssão: promotor repositor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/01/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Silvio Renato de Oliveira e de 
Elisabeth Queiroz Branco. A pretendente: ANGELICA DA COSTA VASCONCELOS, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 29/10/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Manoel 
Augusto de Vasconcelos e de Severina Tiago da Costa.

O pretendente: MILTON INÁCIO DE SOUSA, profi ssão: copeiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/11/1959, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Inácio de Sousa e de Iraci Silvestre 
da Silva. A pretendente: EDNA ALVES REIS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/02/1977, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Arnaldo Alves Reis e de Cristina Moreira de 
Souza.

O pretendente: JULIO CESÁR SILVA REIS, profi ssão: autonomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/03/1988, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Paulo Rogerio Alves dos Reis e de Maria das Graças Silva Reis. 
A pretendente: SILVANA ANTONIO DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/10/1988, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Adeilde Antonio da Silva.

O pretendente: DANIEL BARROSO DE BRITO, profi ssão: operador de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Paranavai - PR, data-nascimento: 27/02/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Amadeu Barbosa de Brito e de Sandra de Aguiar 
Barroso. A pretendente: LAIS ANUNCIAÇÃO ALMEIDA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/04/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ildo Pereira de Almeida e de Maria das Dores da 
Anunciação Almeida.

O pretendente: FELIPE DA SILVA SANTOS, profi ssão: aj.pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/03/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Nilson Ribeiro dos Santos e de Vanuza 
de Jesus Silva. A pretendente: ALINE APARECIDA DA SILVA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Maua - SP, data-nascimento: 12/12/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos da Silva e de 
Joana Paula Guilherme da Silva.

O pretendente: RENAN JUVENCIO ALEXANDRINO RIBEIRO, profissão: 
eletricista, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
05/05/1997, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Rubens 
Alexandrino Ribeiro e de Marli Juvencio Alexandrino Ribeiro. A pretendente: 
BIANCA CRYSTINE DO NASCIMENTO, profissão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/12/1999, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rony Edson do Nascimento e de Maria 
Alice de Lima Sobral do Nascimento.

O pretendente: ELIAS PEREIRA DA SILVA, profi ssão: engenheiro de redes, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/10/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pereira da Silva e de Maria Dalva da 
Silva. A pretendente: EVELYN DO NASCIMENTO HISSA, profi ssão: aux.de cozinha, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 27/07/1990, 
residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Francisco Carlos Hissa e de Maria 
Marcia Ferreira do Nascimento.

O pretendente: JOSIAS FERREIRA DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Carnaiba - PE, data-nascimento: 13/04/1956, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Ferreira da Silva e de Tereza Ferreira de Lima. A 
pretendente: MARIA CRISTINA FRANCISCO DA SILVA, profi ssão: cuidadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Caruaru - PE, data-nascimento: 11/12/1968, residente e 
domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Francisco Manoel da Silva e de Maria Carmelita 
da Silva 

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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 
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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:

LAÉRCIO SILVA COSTA, estado civil divorciado, profi ssão eletricista, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e setenta e 
nove (31/01/1979), residente e domiciliado Rua Engenheiro Villares da Silva, 1044, casa 
16, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Filho Costa e de Expedita da Silva Costa. 
CAREM CRISTINA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão agente de segurança 
penitenciária, nascida em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/106.FLS.264-SAÚDE/
SP), São Paulo, SP no dia cinco de julho de mil novecentos e sessenta e nove (05/07/1969), 
residente e domiciliada Rua Engenheiro Villares da Silva, 1044, casa 16, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José de Abreu Santos e de Maria Aparecida da Silva Santos.

WESLEY ALMEIDA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/083.FLS.109V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de agosto 
de mil novecentos e oitenta e cinco (18/08/1985), residente e domiciliado Rua Victório 
Santim, Travessa Brasil, 26, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose 
Batista da Silva Filho e de Marineide de Oliveira Almeida da Silva. ANA MARIA VELOSO, 
estado civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia dezesseis de abril de mil novecentos e setenta e oito (16/04/1978), residente e 
domiciliada Rua Victório Santim, Travessa Brasil, 26, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Maria Veloso e de Maria Aparecida Veloso. 

RODRIGO GUIMARÃES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/543.FLS.021-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/
SP), Guarulhos, SP no dia seis de agosto de mil novecentos e noventa e dois (06/08/1992), 
residente e domiciliado Rua Monsenhor Marinho de Oliveira, 70, Limoeiro, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Almir Francisco de Souza e de Maria Celeste Guimarães da Silva 
Souza. LETICIA SOARES SANTOS, estado civil solteira, profi ssão educadora social, 
nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/144.FLS.085V GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e noventa e cinco (24/07/1995), 
residente e domiciliada Rua Criúva, 992, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Elifas Levy Santos e de Miriam Soares da Silva de Almeida. 

ECIVAL SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Penedo, Estado de Alagoas (CN:LV.A/043.FLS.018-2º OFÍCIO DE NEÓPOLIS/SE), 
Penedo, AL no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (27/08/1986), 
residente e domiciliado Rua Floco de Neve, 137, casa 03, Parque Guarani, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Izídio da Silva e de Maria das Graças Santos da Silva. MARIA 
LUCINEIDE DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão operadora de PDV, nascida 
em Bela Cruz, Estado do Ceará (CN:LV.A/008.FLS.075-BELA CRUZ/CE), Bela Cruz, 
CE no dia treze de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (13/04/1985), residente e 
domiciliada Rua Floco de Neve, 137, casa 03, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Isaias Pereira de Oliveira e de Teresa Saboia de Oliveira. 

JOSÉ CARLOS BRAZ DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão borracheiro, 
nascido em Junqueirópolis, neste Estado, Junqueirópolis, SP no dia vinte e dois de janeiro 
de mil novecentos e sessenta e cinco (22/01/1965), residente e domiciliado Rua Guichi 
Shigueta, 52, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Braz de Oliveira e de 
Zuleide Ribeiro Guimarães de Oliveira. ROSÂNGELA APARECIDA LEPRE, estado civil 
solteira, profi ssão diarista, nascida em Fernandópolis, neste Estado (CN:LV.A/032.FLS.200 
FERNANDÓPOLIS/SP), Fernandópolis, SP no dia quinze de abril de mil novecentos e 
setenta e um (15/04/1971), residente e domiciliada Rua Guichi Shigueta, 52, Colônia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosa Maria Lepre. 

CRISTIANO DA SILVA SOUZA DE MELO, estado civil divorciado, profi ssão monitor, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia três de abril de mil novecentos e setenta e 
três (03/04/1973), residente e domiciliado Rua Guiena, 147, casa 02, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Caetano de Souza e de Sandra da Silva Souza. TÂNIA 
CRISTINA SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão doméstica, nascida em Guarulhos, 
neste Estado, Guarulhos, SP no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e setenta e oito 
(18/12/1978), residente e domiciliada Rua Guiena, 147, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Alonso de Souza e de Aparecida Vilas Bôas de Souza. 

WELLINGTON SANTOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão pasteleiro, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/139.FLS.254-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três 
(27/02/1983), residente e domiciliado Rua Flor das Almas, 113, casa 01, Vila Verde, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Helio Bezerra de Souza e de Luzimar Santos de 
Souza. ELIANA SOUZA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão secretária, nascida 
em Sapeaçu, Estado da Bahia (CN:LV.A/023.FLS.202-BAIXA DO PALMEIRA-SAPEAÇU/
BA), Sapeaçu, BA no dia dez de julho de mil novecentos e oitenta e cinco (10/07/1985), 
residente e domiciliada Rua Flor das Almas, 113, casa 01, Vila Verde, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Zilda Souza Pereira. 

LUCAS PEREIRA AGUIAR, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de mecânico, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/252.FLS.072V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
quatro de junho de mil novecentos e noventa e seis (24/06/1996), residente e domiciliado 
Rua Marlene, 91, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jordaenes Gonçalves 
Aguiar e de Denise de Jesus Pereira Aguiar. REBECA MOREIRA SILVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/367.
FLS.272 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de março de dois mil (05/03/2000), 
residente e domiciliada Rua Pariparoba, 106, casa 02, Jardim Beatriz, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Elias Isaac Silveira e de Antonia Gerislanha Moreira Silveira. 

FABIAN HENRICK MONTEIRO DA MOTA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão mon-
tador de móveis, nascido em Feira de Santana, Estado da Bahia (CN:LV.A/025.FLS.270-1° 
OFÍCIO DE FEIRA DE SANTANA/BA), Feira de Santana, BA no dia vinte e seis de março 
de mil novecentos e noventa e oito (26/03/1998), residente e domiciliado Rua Franco Leoni, 
94, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo 
Soares da Silva e de Valéria Monteiro da Mota Silva. GABRIELY SAYURI OKADA DEL 
REI DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Hamamatsu, Província 
de Shizuoka - Japão (CN:LV.E-697.FLS.047-1° SUBDISTRITO SÉ/SP), Hamamatsu, Pro-
víncia de Shizuoka - Japão no dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove 
(18/02/1999), residente e domiciliada Rua Franco Leoni, 94, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gina Okada Del Rei de Souza. 

ROBSON SOUZA EMYGDIO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de produção, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/124.FLS.215 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezessete de março de mil novecentos e noventa (17/03/1990), residente e domiciliado 
Rua Tucuxi, 569, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Francisco Emygdio e de Avani de Jesus Souza. ELIANA MARQUES SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Xique-Xique, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/006.FLS.017V-ITAGUAÇU DA BAHIA/BA), Xique-Xique, BA no dia quinze 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (15/02/1989), residente e domiciliada Rua 
Tucuxi, 569, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Aelson Pereira da Silva e de Morenita Marques Silva. 

VANDERLEI GONSALVES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em Subdistrito Jardim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/050.FLS.097V-JARDIM PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e sessenta e cinco 
(26/10/1965), residente e domiciliado Avenida Campanella, 531, Jardim Itapemirim, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valter Correia de Souza e de Alina Gonsalves de Souza. 
DIONISIA PEREIRA PARDINHO, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/079.FLS.140-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de 
setembro de mil novecentos e setenta e cinco (08/09/1975), residente e domiciliada Rua 
Mário Capuano, 82, bloco 07, apartamento 23, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Laurindo Pereira Pardinho e de Terezinha Soares Pereira. 

JOSÉ RUBENS GUILHERME DE BRITO, estado civil viúvo, profi ssão autônomo, 
nascido em Guaianases, nesta Capital, São Paulo, SP no dia seis de novembro de mil 
novecentos e sessenta e um (06/11/1961), residente e domiciliado Rua Gonçalves Co-
elho, 20, 01-A, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amarino de 
Brito e de Maria José de Brito. CLAUDIA DE SOUZA MACHADO, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora autônoma, nascida em Palotina, Estado do Paraná (CN:LV.A/013.
FLS.077 PALOTINA/PR), Palotina, PR no dia vinte de maio de mil novecentos e setenta 
e quatro (20/05/1974), residente e domiciliada Avenida Gerônimo Barbosa da Silva, 
587, casa 03, Jardim Nazareth, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Domingos 
Machado e de Marilene Alves de Souza. 

MANOEL BERTO SANTIAGO, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em Tere-
sina, Estado do Piauí (CN:LV.A/068.FLS.233V-3° OFÍCIO DE TERESINA/PI), Teresina, 
PI no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e setenta e três (24/08/1973), resi-
dente e domiciliado Rua Ibiracambi, 03, Vila Bozzini, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Manoel José Santiago e de Damiana Maria Santiago. EDILEUSA FERREIRA DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em Jacobina, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/009.FLS.197V CAATINGA DO MOURA-JACOBINA/BA), Jacobina, BA no dia 
onze de março de mil novecentos e setenta e quatro (11/03/1974), residente e domiciliada 
Rua Ibiracambi, 03, Vila Bozzini, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edivaldo Isidio da 
Silva e de Diusa Olinda Ferreira Silva. 

GABRIEL MARIANO TOMAZ, estado civil solteiro, profi ssão operador de telemarke-
ting, nascido em Santos, neste Estado (CN:LV.A/203.FLS.177V 1° SUBDISTRITO DE 
SANTOS/SP), Santos, SP no dia dez de setembro de mil novecentos e noventa e seis 
(10/09/1996), residente e domiciliado Avenida Ernesto Souza Cruz, 499, casa 03, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Rocha 
Tomaz e de Sandy Mariano Tomaz. ALLAN DIAS DE BARROS GUEDES, estado 
civil solteiro, profi ssão recepcionista, nascido em Santos, neste Estado (CN:LV.A/294.
FLS.135-2° SUBDISTRITO DE SANTOS/SP), Santos, SP no dia vinte e cinco de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e cinco (25/02/1995), residente e domiciliado Avenida 
Ernesto Souza Cruz, 499, casa 03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Vinicius Goldstein Guedes e de Simone Madeira Dias de Barros. 

JOSÉ VALDO BISPO DOS ANJOS, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/056.FLS.102-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete 
de julho de mil novecentos e setenta e um (07/07/1971), residente e domiciliado Rua 
Pássaro Preto, 769, casa 03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Rafael Bispo dos Anjos e de Maria Senhorinha de Jesus. GENIZELI 
DE SOUZA REIS COSTA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão costureira, nascida 
em Itaquitinga, Estado de Pernambuco, Itaquitinga, PE no dia quatorze de agosto de 
mil novecentos e sessenta e quatro (14/08/1964), residente e domiciliada Rua Pássaro 
Preto, 769, casa 03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Teófi lo Reis e de Auda Carolina de Souza Reis. 

JOSIVALDO JOSÉ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão cortador de vidro, 
nascido em Palmares, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/022.FLS.175-1º DISTRITO DE 
PALMARES/PE), Palmares, PE no dia dezoito de maio de mil novecentos e oitenta e um 
(18/05/1981), residente e domiciliado Rua Folha de Hera, 33, casa 03, Parque Guarani, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Joaquim dos Santos e de Quitéria Severina 
da Silva Santos. GILDA ABREU DA SILVA, estado civil viúva, profi ssão doméstica, 
nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia quinze de maio de mil novecentos e 
setenta e cinco (15/05/1975), residente e domiciliada Rua Folha de Hera, 33, casa 03, 
Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Miguel Celestino de Abreu e de 
Antonia da Silva Abreu. 

DJACIR SOARES E SÁ, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, nascido em Mom-
baça, Estado do Ceará, Mombaça, CE no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e setenta 
e um (04/02/1971), residente e domiciliado Rua Sestílio Melani, 782, casa 03, Conjunto 
Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Soares e Sá 
e de Maria Teixeira Sá. LUZIMAR ODILON DOS ANJOS, estado civil solteira, profi ssão 
frentista, nascida em Itiúba, Estado da Bahia (CN:LV.A/066.FLS.209-ITIÚBA/BA), Itiúba, 
BA no dia dezessete de março de mil novecentos e oitenta e seis (17/03/1986), residente 
e domiciliada Rua Sestílio Melani, 782, casa 03, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio José dos Anjos e de Maura Odilon dos Anjos. 

MAXWEL MOTA, estado civil divorciado, profi ssão metroviário, nascido em São Pau-
lo - Capital, São Paulo, SP no dia treze de outubro de mil novecentos e oitenta e seis 
(13/10/1986), residente e domiciliado Rua Emílio Serrano, 170, bloco c, apartamento 
12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio 
Francisco Mota e de Maria Neuma Costa Brandão. APARECIDA VÂNIA DE JESUS, 
estado civil divorciada, profi ssão metroviária, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia trinta de novembro de mil novecentos e oitenta e um (30/11/1981), residente 
e domiciliada Rua Emílio Serrano, 170, bloco c, apartamento 12, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eulina Maria de Jesus. 

ERICK DOS SANTOS COSTA, estado civil solteiro, profi ssão inspetor de alunos, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/303.FLS.273-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia seis de outubro de mil novecentos e noventa e um 
(06/10/1991), residente e domiciliado Rua Floriano Peixoto, 1125, casa 01, Vila Romanó-
polis, Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Edson 
Antonio da Costa e de Margarete dos Santos da Costa. PAULA STEFANI SOUSA, 
estado civil solteira, profi ssão técnica em química, nascida em Subdistrito Saúde, nesta 
Capital (CN:LV.A/135.FLS.214-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia quatro de setembro 
de mil novecentos e noventa e dois (04/09/1992), residente e domiciliada Rua Juçaral, 
305, casa 01, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Noelio 
Sampaio Sousa e de Lucimar de Stefani. 

ADAILTON PASSOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão padeiro, nascido em 
Cansanção, Estado da Bahia (CN:LV.A/052.FLS.187 CANSANÇÃO/BA), Cansanção, BA 
no dia dois de setembro de mil novecentos e setenta e dois (02/09/1972), residente e 
domiciliado Rua Paina, 45, bloco 03, apartamento 51, Colônia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Joilton Reis de Oliveira e de Josefa Oliveira Passos. MARIA DA SILVA 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão passadeira, nascida em Cansanção, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/067.FLS.127 CANSANÇÃO/BA), Cansanção, BA no dia treze de maio 
de mil novecentos e setenta (13/05/1970), residente e domiciliada Rua Paina, 45, bloco 
03, apartamento 51, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Bernabé Acylino dos 
Santos e de Martinha Costa da Silva. 

MAURICIO LUIZ DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão varredor, nascido em 
Douradina, Estado do Paraná (CN:LV.A/001.FLS.136 DOURADINA/PR), Douradina, PR no 
dia onze de agosto de mil novecentos e setenta e seis (11/08/1976), residente e domiciliado 
Rua Rio Imburana, 07, B, casa 03, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de ELOIR Luiz de 
Carvalho e de Cleuza Vicente Bastreghi. MEIRIVAN PASSOS OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão professora de educação infantil, nascida em Cansanção, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/055.FLS.249-CANSANÇÃO/BA), Cansanção, BA no dia treze de julho de mil nove-
centos e setenta e seis (13/07/1976), residente e domiciliada Rua Rio Imburana, 07, B, casa 
03, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joilton Reis de Oliveira e de Josefa Oliveira Passos. 

RODRIGO LEAL RIBEIRO COSTA, estado civil solteiro, profi ssão operador de loja, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/127.FLS.106V-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no 
dia oito de maio de mil novecentos e noventa e sete (08/05/1997), residente e domiciliado 
Rua Daniel Mongolo, 134, bloco B, apartamento 13, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Costa e de Andreia Leal Ribeiro Costa. 
JESSICA SANTOS RAMOS, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV.A/070.FLS.104-11ª CIRCUNSCRIÇÃO DO 
RIO DE JANEIRO/RJ), Rio de Janeiro, RJ no dia primeiro de abril de dois mil (01/04/2000), 
residente e domiciliada Rua Associação Atlética Poaense, 77, Jardim Emília, Poá, neste 
Estado, Poá, SP, fi lha de Marcelo Santana Ramos e de Flávia Cristina Santos Ramos. 

RONALÇO SALGADO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, 
nascido em Ibateguara, Estado de Alagoas (CN:LV.A/013.FLS.167-IBATEGUARA/AL), 
Ibateguara, AL no dia cinco de julho de mil novecentos e cinquenta e nove (05/07/1959), 
residente e domiciliado Rua Professor Hasegawa, 1613, bloco G-11, apartamento 44 A, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Francisco Nascimento e de 
Nadir Salgado Nascimento. LUCINEIDE BISPO DOS SANTOS, estado civil divorciada, 
profi ssão artesã, nascida em Feira Grande, Estado de Alagoas, Feira Grande, AL no dia 
vinte e quatro de agosto de mil novecentos e setenta e seis (24/08/1976), residente e 
domiciliada Rua Professor Hasegawa, 1613, bloco G-11, apartamento 44-A, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Beneval Bispo dos Santos e de Josefa Maria dos Santos. 

JOSÉ VALDIZIO CARLOS RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em Acopiara, Estado do Ceará (CN:LV.A/023.FLS.018 TRUSSU-ACOPIARA/CE), Acopiara, 
CE no dia vinte e seis de janeiro de mil novecentos e setenta e sete (26/01/1977), residente 
e domiciliado Rua São José do Peixe, 150, casa 02, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Raimundo Rodrigues Lima e de Terezinha Carlos Rodrigues. VERA LUCIA 
DE JESUS RAMOS, estado civil divorciada, profi ssão porteira, nascida em Ermelino 
Matarazzo, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e 
sessenta e oito (04/02/1968), residente e domiciliada Rua São José do Peixe, 150, casa 02, 
Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antenor Vicente Ramos e de Olinda Souza. 

ALLAN VICTOR DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido em 
Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/276.FLS.202-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia primeiro de agosto de mil novecentos e noventa (01/08/1990), 
residente e domiciliado Rua das Aveleiras, 755, casa B, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Luiz da Silva e de Aparecida Elizete Viana. ROBERTA 
RIBEIRO SAMPAIO, estado civil solteira, profi ssão operadora de cobrança, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/130.FLS.215-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de agosto 
de mil novecentos e noventa (03/08/1990), residente e domiciliada Rua Daniel Mongolo, 
96, bloco B, apartamento 24, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Deilson Sampaio Vieira e de Ester Ribeiro Sampaio. 

RICARDO LUIZ RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A-035,FLS.145 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia oito de outubro de mil novecentos e setenta e oito (08/10/1978), residente e 
domiciliado Rua Campinas do Piauí, 212, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge 
Luiz Ramos e de Maria Aparecida Ramos. FIRELEY FERREIRA LOPES, estado civil 
divorciada, profi ssão psicóloga, nascida em Santo André, neste Estado, Santo André, 
SP no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e setenta e cinco (29/09/1975), 
residente e domiciliada Rua Campinas do Piauí, 212, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Ademir Lopes e de Maria Eunice Ferreira Lopes. 

MARCOS ALVES, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em neste Distrito 
(CN:LV.A/043.FLS.149-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de fevereiro de 
mil novecentos e sessenta e nove (12/02/1969), residente e domiciliado Travessa Pé 
de Serra, 17, casa A, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Laert Alves e 
de Jandira Raimunda Alves. GEOVANIA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
costureira, nascida em Santana do Ipanema, Estado de Alagoas (CN:LV.A/001.FLS.126 
POÇO DAS TRINCHEIRAS/AL), Santana do Ipanema, AL no dia dezenove de outubro 
de mil novecentos e setenta e três (19/10/1973), residente e domiciliada Travessa Pé 
de Serra, 17, casa A, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jaime Francisco 
Ferreira e de Irene Ferreira da Silva. 

SHEIDTH CARVALHO BURANI, estado civil solteiro, profi ssão estudante, nascido em São 
Paulo - Capital, (CN:LV.A/014,FLS.020V-SÃO MATEUS/SP), São Paulo, SP no dia dezessete 
de agosto de dois mil e um (17/08/2001), residente e domiciliado Rua Felisberto Augusto de 
Oliveira, 120, Jardim São José, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Eli Burani e de Kelly 
Carvalho Burani. KAITHE ALVES MARTINS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, (CN:LV.A/168,FLS.284V-
-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia seis de julho de dois mil e um (06/07/2001), 
residente e domiciliada Rua Francisco Vaz, 9, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Julio Cesar Martins da Silva e de Eliane Alves Cezare. 

SAMUEL BARROS VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista fi nanceiro, nascido 
em Palmeira dos Índios, Estado de Alagoas (CN:LV.A/010.FLS.258V-DISTRITO DE 
CANAFÍSTULA-PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL), Palmeira dos Índios, AL no dia dezenove 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (19/12/1986), residente e domiciliado 
Rua França Velho, 20, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
José Arnaldo de Araújo Vieira e de Maria Dilma de Barros Vieira. CARLA ALINE DOS 
SANTOS SERAFIM, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em 
Sudbistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/049.FLS.102-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (27/11/1985), residente 
e domiciliada Rua França Velho, 20, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Carlos Serafi m e de Alice Fatima dos Santos. 

CAETANO BAPTISTIOLLI NETO, estado civil solteiro, profi ssão técnico de elevadores, 
nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV A-152,FLS.077-VILA MARIA-
NA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de outubro de mil novecentos e noventa e três 
(19/10/1993), residente e domiciliado Rua Ursulina D’Angelo, 525, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Manoel Felipe Martins Pereira e de Silvana Aparecida Baptistiolli Martins Pereira. 
MARINA NOVAIS QUEIROZ, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em São 
Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV-A-026,FLS.237V 3º DISTRITO DE SÃO GON-
ÇALO/RJ), São Gonçalo, RJ no dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
três (17/02/1993), residente e domiciliada Rua Alayde de Souza Costa, 84, casa 10, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wallace de Oliveira Queiroz e de Sandra Novais Queiroz. 

FRANCISCO ACACIO LEMOS, estado civil divorciado, profi ssão operador de máquinas, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de novembro de mil 
novecentos e cinquenta e nove (29/11/1959), residente e domiciliado Rua Cavaleiro da 
Lua, 12, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Francisco Hoston Lemos e de Ercilia Lopes Lemos. GISELI DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta 
Capital (CN:LV.A/199.FLS.055-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de 
setembro de mil novecentos e sessenta e cinco (23/09/1965), residente e domiciliada Rua 
Cavaleiro da Lua, 12, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Floriano de Oliveira e de Mathildes dos Santos. 

ÁLISON EDUARDO POSSIDENTI DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
analista de relacionamento empresarial, nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital, 
São Paulo, SP no dia vinte de outubro de mil novecentos e oitenta e um (20/10/1981), 
residente e domiciliado Rua Projetada, 05, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Reynaldo dos Santos e de Ida Maria Possidenti dos Santos. ANA LUCIA 
MARTINES, estado civil divorciada, profi ssão analista jurídica, nascida em São Paulo 
- Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e oitenta e um 
(29/07/1981), residente e domiciliada Rua Projetada, 05, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos Martines e de Ana Celia de Campos Martines. 

ISAAC SILVA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV-A 218,FLS.126-BELA VISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta de janeiro de mil novecentos e noventa e um (30/01/1991), residente e 
domiciliado Rua Frei Antônio Faggiano, 720, bloco 01, apartamento 02, Conjunto Resi-
dencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdomiro Alves de Almeida 
e de Maria Minerva da Silva. CAMILA RODRIGUES CUSTODIO, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de telemarketing, nascida em Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital 
(CN;LV-A-691,FLS.269-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia onze de setembro de 
mil novecentos e noventa e sete (11/09/1997), residente e domiciliada Rua Frei Antônio 
Faggiano, 720, bloco 01, apartamento 02, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Custodio David e de Maria da Solidade Rodrigues da Silva. 

BRUNO DAMASCENO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão ajudante de 
expedição, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze de novembro de 
mil novecentos e noventa e dois (12/11/1992), residente e domiciliado Rua Domingos 
Moreira Oliveira, 66, Conjunto Residencial Prestes Maia, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lho de Antonio Donizeti de Oliveira e de Raimunda Nonata Damasceno de Oliveira. 
ÉWELY RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/182.FLS.067V-VILA PRUDENTE/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e noventa e 
três (22/09/1993), residente e domiciliada Rua Germano Limeira, 324, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Emilio Rodrigues de Souza e de Ivonete Maria 
da Conceição de Souza. 

JUCÉLIO GUANAIS DA SILVA MINEIRO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Bom Sossêgo, Município de Oliveira dos Brejinhos, Estado da Bahia, 
(CN:LV.A/019,FLS.031-VILA DE BOM SOSSÊGO, OLIVEIRA DOS BREJINHOS/BA), 
Oliveira dos Brejinhos, BA no dia vinte de maio de mil novecentos e oitenta e cinco 
(20/05/1985), residente e domiciliado Rua Jerônimo de Abreu do Vale, 8, casa 02, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Gua-
nais Mineiro e de Cardozina Guanais da Silva Mineiro. MARIA RITA JESUS DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Jitaúna, 
Estado da Bahia, (CN:LV.A/036,FLS.102V 1º OFÍCIO DE JITAÚNA/BA), Jitaúna, BA 
no dia vinte de outubro de mil novecentos e sessenta e oito (20/10/1968), residente 
e domiciliada Rua Jerônimo de Abreu do Vale, 8, casa 02, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ermirio Gregorio dos Santos e de 
Josefa Honorata de Jesus. 

ANTONIO CARLOS DANTAS DA SILVA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente de contas médicas, nascido em Euclides da Cunha, Estado da Bahia (CN:LV-
-A-078,FLS.054-EUCLIDES DA CUNHA/BA), Euclides da Cunha, BA no dia quinze de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (15/12/1989), residente e domiciliado Avenida 
Padre Gregório Mafra, 125, casa 02, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Antonio Carlos Dantas da Silva e de Ivoneide Josefa da Silva. GRAZIELLE KAREN DE 
MORAIS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de faturamento, nascida em Subdistrito 
Moóca, nesta Capital (CN:LV-A 078,FLS.244-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia nove de 
março de mil novecentos e noventa e seis (09/03/1996), residente e domiciliada Avenida 
Padre Gregório Mafra, 125, casa 02, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Francisco Carlos de Morais e de Maria Fátima de Morais. 

DAVI RODRIGUES DE PAULA, estado civil solteiro, profi ssão padeiro, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/100,FLS.05V SUBDISTRITO TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de março de mil novecentos e noventa e cinco 
(21/03/1995), residente e domiciliado Rua Luís Delpi, 480, Vila Taquari, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos de Paula e de Zélia Rodrigues de Paula. FRANCIANE 
DA CONCEIÇÃO BRITO, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/112,FLS.168-SÃO CAETANO DO SUL/
SP), São Caetano do Sul, SP no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e noventa 
e quatro (18/12/1994), residente e domiciliada Rua Doutor Manoel Guimarães, 358, casa 
02, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eliasar Guimarães Brito e de Marli 
de Cássia da Conceição Brito. 

OLENALDO ARAÚJO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em 
Ubaitaba, Estado da Bahia (CN:LV.A/022.FLS.496 UBAITABA/BA), Ubaitaba, BA no dia 
nove de fevereiro de mil novecentos e setenta e um (09/02/1971), residente e domiciliado 
Rua Zituo Karasawa, 542, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sipriano Silva 
e de Alaíde Maria de Araújo. MARIA LÚCIA ALVES PEREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Mombaça, Estado do Ceará (CN:LV.A/003.FLS.184-TAUÁ/
CE), Mombaça, CE no dia vinte e um de maio de mil novecentos e sessenta e sete 
(21/05/1967), residente e domiciliada Rua Zituo Karasawa, 542, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Elias Pereira dos Santos e de Maria Alves Pereira. 

ADOMACI RODRIGUES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Recife, Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia oito de julho de mil no-
vecentos e setenta e seis (08/07/1976), residente e domiciliado Rua Joaquim Meira de 
Siqueira, 118, casa 03, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Ademar Rodrigues da Silva e de Edileuza Gomes da Silva. MARIA JOSÉ DO 
NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em Campos Sales, 
Estado do Ceará (CN:LV.A/003.FLS.051V-CAMPOS SALES/CE), Campos Sales, CE 
no dia dezenove de março de mil novecentos e setenta e seis (19/03/1976), residente 
e domiciliada Rua Joaquim Meira de Siqueira, 118, casa 03, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Felisberto Antonio do Nascimento e de 
Eva Maria da Conceição. 

PAULO LUIZ DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão assistente de departamento 
pessoal, nascido em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, (CN:LV.A/006,FLS.246-
-FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia vinte e cinco 
de janeiro de mil novecentos e setenta e nove (25/01/1979), residente e domiciliado 
Rua Bento Ribeiro, 36, apartamento 01, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Antonio Alves de Jesus e de Teresa Dalva da Silva De Jesus. ROSANGELA DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão contabilista, nascida em São Paulo - Capital, 
(CN:LV.A/083,FLS.267V-BRÁS/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de março de mil 
novecentos e sessenta e oito (25/03/1968), residente e domiciliada Rua Puraquê, 269, 
Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Edvaldo dos Santos e de 
Alice Maximiano dos Santos. 

FELIPE BEZERRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/071.FLS.285-SUBDISTRITO MOÓCA/
SP), São Paulo, SP no dia dezessete de agosto de mil novecentos e noventa e quatro 
(17/08/1994), residente e domiciliado Rua Monte Belo, 958, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Francisco da Silva e de Maria José 
Bezerra da Silva. JESSYCA MORGANA DOS SANTOS LYRA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Maceió, Estado de Alagoas (CN:LV.A/026.
FLS.282V-ATALAIA/AL), Maceió, AL no dia dezesseis de abril de mil novecentos e noventa 
(16/04/1990), residente e domiciliada Rua Monte Belo, 958, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luciano José de Azevêdo Lyra e de 
Edneide dos Santos Silva. 

EMERSON REIS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão metalurgico, nascido em 
Recife, Estado de Pernambuco,, Recife, PE no dia nove de julho de mil novecentos e 
setenta e dois (09/07/1972), residente e domiciliado Rua Mirinzal, 122, casa 01, Jardim 
Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Quirino da Silva e de Maria Angelica 
Dias dos Reis. ELAINE CRISTINA RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Recife, Estado de Pernambuco, (CN:LV.A/010,FLS.199-2º DISTRITO DE 
PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE), Jaboatão dos Guararapes, PE no dia 
onze de janeiro de mil novecentos e setenta e seis (11/01/1976), residente e domiciliada 
Rua Mirinzal, 122, casa 03, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Amaro Ribeiro e de Maria de Fatima da Silva Ribeiro. 

ROBSON DOS ANJOS GOMES, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/363,FLS.268-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (21/01/1994), 
residente e domiciliado Rua São José do Limoeiro, 340, Parque Guarani, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Decio dos Anjos Gomes e de Marcia Aparecida dos Santos An-
jos. ELISANGELA RODRIGUES FREITAS, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de caixa, nascida em Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/459,FLS.287-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de maio de mil novecentos e 
noventa e quatro (14/05/1994), residente e domiciliada Rua São José do Limoeiro, 340, 
Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roseno Holanda Freitas e de 
Angela Maria Gurgel Rodrigues. 

KLEITON ROBERTO DE SOUZA NUNES, estado civil solteiro, profi ssão back offi  ce 
sênior, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/106.FLS.197V-GUAIANASES/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e noventa e 
três (21/12/1993), residente e domiciliado Rua Dona Maria de Camargo, 370, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Izaias Nunes e de Elida Faustina de Souza Nunes. 
DAIANE ALVES DOS SANTOS NEVES, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida em Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/271.FLS.255-JABAQUARA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e noventa 
e quatro (22/12/1994), residente e domiciliada Rua Pethion de Vilar, 258, casa 02, 
Jardim Amália, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Silvio Leite Neves e de Selma 
Alves dos Santos Neves. 

WILTON RODRIGUES DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão gerente de 
projetos, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de maio 
de mil novecentos e oitenta e três (17/05/1983), residente e domiciliado Rua Aldeia da 
Formiga, 213, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Antonio de 
Souza e de Quitéria Rodrigues de Macêdo Irmã de Souza. FERNANDA OLIVEIRA 
SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão assistente de PCP, nascida em Subdistrito 
Vila Mariana, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de maio de mil nove-
centos e oitenta e seis (26/05/1986), residente e domiciliada Rua Aldeia da Formiga, 
213, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Durval de Souza Reis e 
de Maria José de Oliveira Souza. 

CRISTIAN EDUARDO COSTA CORREIA, estado civil solteiro, profi ssão estagiário, 
nascido em Boaçú, Município de Jequié, Estado da Bahia (CN:LV.A/61,FLS.103-
-BOAÇÚ-JEQUIÉ/BA), Jequié, BA no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos 
e noventa e dois (25/11/1992), residente e domiciliado Rua 18 de Abril, 869, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de William Alves 
Correia e de Maria Inez Xavier Costa. BEATRIZ BARBOSA AMORIM, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital 
(CN:LV.A/296,FLS.70F-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de dezembro 
de mil novecentos e noventa e sete (19/12/1997), residente e domiciliada Rua Taques, 
04, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Abdias Evangelista Amorim 
e de Cleonice Barbosa da Costa Amorim. 

WILLIAM MACHADO MATOS, estado civil solteiro, profi ssão analista fi scal, nascido em 
neste Distrito, (CN:LV.A/085,FLS.179V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (22/12/1985), residente e domiciliado 
Rua João Abreu Castelo Branco, 681, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Geraldo Maurilio de Matos e de Sebastiana Machado Matos. SILÉA CRISTINA 
SILVA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Solânea, 
Estado da Paraíba, Solânea, PB no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e oitenta 
e dois (22/07/1982), residente e domiciliada Rua João Abreu Castelo Branco, 681, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Nunes dos Santos e de Maria 
das Graças Silva dos Santos. 

BRUNO ALBERTO VENANCIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/081.FLS.139-
-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e sete (28/02/1987), residente e domiciliado Rua Quinze, 32, Vila Iolanda II, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de José Luiz Correia da Silva e de Aparecida Elisabete 
Venancio da Silva. LUANA PRISCILA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão fi sio-
terapeuta, nascida em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/093.FLS.127-SÃO 
CAETANO DO SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no dia doze de abril de mil novecentos 
e noventa e um (12/04/1991), residente e domiciliada Rua Sal da Terra, 54, apartamento 
24-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Antônio da Silva e de Lucia Maria da Silva. 
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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

Página 12 São Paulo, quarta-feira, 31 de outubro de 2018

        

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

CLEBER PATRÍCIO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de desen-
volvimento infantil, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/091.FLS.147-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de novembro de mil novecentos e oitenta 
(05/11/1980), residente e domiciliado Rua Freitas Guimarães, 268, casa A, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Izequiel Patricio de Oliveira e de Maria Ilma de 
Oliveira. JULIANA APARECIDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão profes-
sora, nascida em Matelândia, Estado do Paraná (CN:LV.A/014.FLS.111-MATELÂNDIA/
PR), Matelândia, PR no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e oitenta e três 
(22/08/1983), residente e domiciliada Rua São Francisco, 101, apartamento 03, bloco 29, 
Vila Bela Flor, Mogi das Cruzes, neste Estado, Mogi das Cruzes, SP, fi lha de Celestino 
Lima dos Santos e de Rita Nogueira dos Santos. 

CARLOS LEINEMANN, estado civil solteiro, profi ssão marinheiro, nascido em Sub-
distrito Ibirapuera, nesta Capital (CN:LV.A/015.FLS.288V IBIRAPUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia onze de maio de mil novecentos e setenta e sete (11/05/1977), residente e 
domiciliado Rua Sal da Terra, 54, bloco 05, apartamento 41, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Horst Rolf Leinemann e de Annegrete 
Mathilde Leinemann. FABIANA DOS SANTOS BEZERRA, estado civil divorciada, 
profi ssão homologadora, nascida em Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital, São Pau-
lo, SP no dia oito de abril de mil novecentos e setenta e sete (08/04/1977), residente 
e domiciliada Rua Sal da Terra, 54, bloco 05, apartamento 41, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joacil Bezerra e de Maria José 
dos Santos Bezerra. 

ESTEVAN ANTONIO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão analista de telecom, 
nascido em Franco da Rocha, neste Estado, Franco da Rocha, SP no dia dezoito de se-
tembro de mil novecentos e noventa (18/09/1990), residente e domiciliado Avenida Caititu, 
527, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, SP, fi lho de Luiz Carlos da Silva 
e de Edna Antonio da Silva. KASSIA LAREDONI DE CARVALHO, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/098,fl s.244 
Itaquera/SP), São Paulo, SP no dia onze de junho de mil novecentos e oitenta e sete 
(11/06/1987), residente e domiciliada Avenida Caititu, 527, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, SP, fi lha de José Aparecido de Carvalho e de Sonia Maria Laredoni. 

ROLAND EBENER, estado civil divorciado, profi ssão engenheiro, nascido em Bergneus-
tadt - Alemanha, Bergneustadt - Alemanha no dia dezesseis de junho de mil novecentos 
e sessenta e cinco (16/06/1965), residente e domiciliado Rua Baixada Santista, 796, 
bloco B, apartamento 71, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Klaus Dieter Ebener e 
de Ursula Ingrid Middeke Ebener. EDNA MARIA RODRIGUES COSTA, estado civil 
divorciada, profi ssão professora, nascida em Distrito de Quitaiús, Município de Lavras 
da Mangabeira, Estado do Ceará, Lavras da Mangabeira, CE no dia três de abril de mil 
novecentos e setenta e um (03/04/1971), residente e domiciliada Rua Baixada Santista, 
796, bloco B, apartamento 71, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vicente Bernardo 
Costa e de Eva Rodrigues Costa. 

EDUARDO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/121.FLS.242-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de maio 
de mil novecentos e oitenta e nove (29/05/1989), residente e domiciliado Rua Leopoldo 
Delisle, 31, B, casa 03, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Elenice Maria Pereira. JÉSSICA BERNARDES RODRIGUES, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/121.FLS.193 
SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de setembro de mil novecentos e noventa 
e um (19/09/1991), residente e domiciliada Rua Leopoldo Delisle, 31, B, casa 03, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Denildo Rodrigues e de Selma 
Regina Bernardes Rodrigues. 

ALMIR OLIVEIRA SANTOS FILHO, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quinze de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta (15/02/1980), residente e domiciliado Rua Abelardo Luz, 93, casa 01, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Almir Oliveira Santos e de Rosilda dos Santos. SHEILA NUNES 
BATISTA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão assistente fi scal, nascida em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de outubro de mil novecentos e oitenta 
e quatro (07/10/1984), residente e domiciliada Rua Damásio Pinto, 286, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Batista da Silva e de Thelma 
Nunes de Souza da Silva. 

DOUGLAS PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de vendas, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/203.FLS.067-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de abril de mil novecentos e oitenta e 
seis (16/04/1986), residente e domiciliado Rua Paulo Lopes Leão, 141, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Claucedino Pereira da Silva e de Maria Raimunda Pereira da 
Silva. ALEXSANDRA VIEIRA NETO, estado civil divorciada, profi ssão operadora de 
caixa, nascida em Subdistrito Perdizes, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatro de 
dezembro de mil novecentos e oitenta (04/12/1980), residente e domiciliada Travessa 
Imagem, 385, Vila Jussara, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Reinaldo Neto 
e de Marili Vieira Neto. 

HERMES DE OLIVEIRA BRITO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/105.FLS.261V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e sete de junho de mil novecentos e oitenta e oito (27/06/1988), residente 
e domiciliado Rua Águas de Março, 78, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hermes de Oliveira Brito e de Guiomar Machado 
Brito. KARINA LUCIANA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/124.FLS.213V IPIRANGA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(21/09/1988), residente e domiciliada Rua Águas de Março, 78, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Luiz da Silva Filho e de 
Maria José da Silva. 

FABIANO SILVESTRE DA SILVA OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Timbaúba, Estado de Pernambuco, Timbaúba, PE no dia trinta de se-
tembro de mil novecentos e oitenta e um (30/09/1981), residente e domiciliado Avenida 
Miguel Ignácio Curi, 901, casa 31-A, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de José Nelson da Silva e de Maria do Carmo Silvestre Oliveira. MARIA HELENA DO 
NASCIMENTO, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Pedra, Estado de 
Pernambuco, Pedra, PE no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e setenta e três 
(22/04/1973), residente e domiciliada Avenida Miguel Ignácio Curi, 901, casa 31-A, SVila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Xavier do Nascimento e de Maria 
Nazaré do Nascimento. 

JOSÉ DAVI MARTINS, estado civil divorciado, profi ssão inspetor de alunos, nascido em 
Tarumã, neste Estado, Tarumã, SP no dia treze de fevereiro de mil novecentos e sessenta 
e seis (13/02/1966), residente e domiciliado Rua Jardim Tamoio, 20, apartamento 33-B, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Benedito 
Martins e de Maria Conceição Martins. INÊS ANASTÁCIO DE GOIS, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em Paranacity, Estado do Paraná, Paranacity, PR no dia vinte e um 
de janeiro de mil novecentos e sessenta e quatro (21/01/1964), residente e domiciliada Rua 
Jardim Tamoio, 20, apartamento 33-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Mário Anástacio de Góis e de Maria de Jesus Góis. 

RICARDO DE AQUINO LEITE, estado civil divorciado, profi ssão policial militar, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de junho de mil novecentos e 
oitenta (01/06/1980), residente e domiciliado Rua Fita de Moça, 127, Vila Verde, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Soares Leite e de Maria Lucia de Aquino Leite. VA-
NESSA FLÔRES MARTINS, estado civil divorciada, profi ssão técnico de enfermagem, 
nascida em Suzano, neste Estado, Suzano, SP no dia cinco de abril de mil novecentos e 
oitenta (05/04/1980), residente e domiciliada Rua Laura Bossi, 100, apartamento 23-B, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Moises de 
Souza Martins e de Erivalmira Flôres Martins. 

RUI CARLOS DE CARVALHO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/235.FLS.234V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de 
novembro de mil novecentos e noventa e cinco (03/11/1995), residente e domiciliado Rua 
Rio Birigui, 12, casa C, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rui 
Carlos de Carvalho e de Valdete Maria da Silva De Carvalho. LOURENA CLARA VIEIRA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida em Distrito 
de Bonança, Município de Varzelandia, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/009.FLS.225V-
-DISTRITO DE BONANÇA-VARZELANDIA/MG), Varzelandia, MG no dia dezessete de 
dezembro de mil novecentos e noventa e três (17/12/1993), residente e domiciliada Rua 
Rio Birigui, 12, casa C, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jean 
Carlos dos Santos e de Adriana Vieira da Silva. 

VIVIANE CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/051.FLS.216-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia dezes-
seis de fevereiro de mil novecentos e noventa (16/02/1990), residente e domiciliada Rua 
Celestino Gonçalves Bueno, 477, Vila Londrina, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de 
Nilson Luis da Silva e de Liria Anita Fonseca da Silva. LORRANI DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/231.FLS.276V-
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e noventa 
e cinco (29/04/1995), residente e domiciliada Rua Mungubeira, 183, casa 04, Jardim 
Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jocedy Alves Ferreira.

ERASMO CARLOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão assistente administrativo, 
nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/056.FLS.418-1º SUBDISTRITO DE 
SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia quatro de dezembro de mil novecentos 
e setenta e oito (04/12/1978), residente e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 292, bloco A, 
apartamento 53, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de José Carlos Silva e de Antonieta Lacerda Silva. ÉRIKA APARECIDA MARQUES, 
estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em Subdistrito Vila Prudente, nesta 
Capital (CN:LV.A/090.FLS.320-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia dezessete 
de outubro de mil novecentos e oitenta e dois (17/10/1982), residente e domiciliada Rua 
Sílvio Barbini, 292, bloco A, apartamento 53, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldino Meira Marques e de Vilma Cabral Marques.
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:

Distrito - Itaim Paulista
Elisangela Pereira Soares (Ofi cial Interina)

O pretendente: THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão securitario, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/11/1986), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ivonei Gomes de Oliveira e de Cleuza Aparecida de Oliveira. A pretendente: 
ELIS REGINA SILVA DE MENDONÇA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida 
em Campo Mourão, PR, no dia (06/06/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Elpidio Cardoso de Mendonça e de Maria do Socorro da Silva.

O pretendente: RYAN PIO CAMPOS CHAVIER, estado civil solteiro, profi ssão designer 
grafi co, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/10/1994), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Julio Fausto de Lima Chavier e de Mary Pio Campos. A pretendente: 
DAYANI ANGELI DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (02/03/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Alexandre Angeli dos Santos e de Fabiana dos Santos.

O pretendente: EDILSON ANDRADE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão balan-
ceador, nascido em Macaúbas, BA, no dia (22/03/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Costa Oliveira e de Alice Francisca Sousa Andrade 
Oliveira. A pretendente: RAFAELA ANGESKI ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/03/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Noel de Jesus Almeida e de Hilda Regina Angeski Almeida.

O pretendente: PAULO CHECCAN NETO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (31/01/1989), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Paulo Checcan Junior e de Maria Sueli Checcan. A pretendente: 
NATALIA GERMANO BARROS DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (04/11/1995), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Acacio Germano de Sousa e de Solange Barros da Silva Sousa.

O pretendente: DANIEL MOREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São José dos Campos, SP, no dia (20/04/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Barbosa da Silva e de Maria do Socorro Moreira de 
Sousa. A pretendente: JULIANA MELO BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão cuida-
dora de crianças, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/07/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Ferreira Barbosa e de Zilma Ana de Melo.

O pretendente: WALLAS SANTOS SOARES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em Itabuna, BA, no dia (24/02/1995), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de José Lopes Soares e de Maria Anizia de Jesus Santos. A pretendente: 
AMANDA PEREIRA DE MELO, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Monte Santo, BA, no dia (24/12/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Alexandre Ferreira de Melo e de Josenice dos Santos Pereira. 

O pretendente: WELLINGTON WILLAMS RODRIGUES DANTAS, estado civil solteiro, 
profi ssão autonomo, nascido em Palmares, PE, no dia (16/11/1986), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aelson Francisco Dantas e de Elienaide Maria 
Rodrigues Dantas. A pretendente: FERNANDA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (27/05/1988), residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Deoclecio Jose da Silva e de Maria Suely Silva Cavalcante.

O pretendente: RENILDO MARCOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão aju-
dante geral, nascido em Almadina, BA, no dia (06/09/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Marcos dos Santos e de Marizete Maria de Jesus. 
A pretendente: LIDIA OZANO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão aposentada, 
nascida em Recife, PE, no dia (15/01/1953), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Ozano Avelino da Silva e de Julia Maria Da Silva. 

O pretendente: PAULO VINÍCIUS DE ARAÚJO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar ad-
ministrativo, nascido em Belford Roxo, RJ, no dia (04/02/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Cesar de Araújo e de Lícia Magna Fonseca de Araújo. A 
pretendente: AMANDA LARISSA FREITAS ELIAS, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de telemarketing, nascida em Santo André, SP, no dia (06/10/1996), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Ricardo Elias e de Vanessa Freitas da Fonseca.

O pretendente: LEONARDO MOSCARDI LUCIO, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de máquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/01/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio Lucio e de Elisabete Moscardi da 
Silva. A pretendente: GRACIELLY ANTUNES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/03/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Vicente da Silva e de Nair Antunes da Silva.

O pretendente: IGOR LUCAS DE OLIVEIRA BONIFACIO, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/09/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Emerson Salvador Bonifacio e de Maria Jose Silva de 
Oliveira. A pretendente: CAMILA APARECIDA SOUZA NASCIMENTO, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/10/2002), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alex Silva do Nascimento e de Sheila Souza Pimentel.

O pretendente: LUIZ FERNANDO BARROS BISPO, estado civil solteiro, profi ssão 
reciclador, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/11/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gileno Araujo Bispo e de Rita de Cassia Barros. A 
pretendente: KAROLINE TIDO ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (08/12/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Francisco Eriberto Araujo e de Waldirene Aparecida Tido da Silva.

O pretendente: JONATAS ARAÚJO DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Macéio, AL, no dia (25/02/1977), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Dias da Rocha e de Jenisete Araújo da Rocha. A pretendente: 
MICHELE BRITO EFIGÊNIO, estado civil solteira, profi ssão domestica, nascida em 
Nova Iguaçu, RJ, no dia (01/05/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Rosalvo Efi gênio da Silva e de Welzira da Conceição Brito.

A pretendente: DARIENE SANTOS ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão estudan-
te, nascida em Boquim, SE, no dia (08/04/1986), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Edson Andrade de Freitas e de Raimunda Chaves dos Santos. 
A pretendente: GISELI SANTOS MESSIAS, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (13/09/1998), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Donizete Aparecido Messias e de Carlota Santos Messias.

O pretendente: CLEBER COSTA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (01/01/1975), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Geraldo Licio Costa e de Vicentina Georgina Costa. A pretendente: DULCELINA 
MOREIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Marumbi, PR, 
no dia (06/01/1969), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Rodrigues de Souza e de Clauridite Moreira de Souza. 

O pretendente: HENRIQUE SILVA ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão mecanico, 
nascido em Suzano, SP, no dia (11/04/1992), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Geraldo Leite de Andrade e de Vanilda Silva de Andrade. A pretendente: 
AGHATA PEDROSA ALVES, estado civil solteira, profi ssão tecnica em edifi cações, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (15/12/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Claudio Roberto Alves e de Katia Pedrosa Alves.

O pretendente: JEAN CARLO ALEXANDRE SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
porteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/01/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aderson João da Silva e de Luci das Graças de Alexandre. 
A pretendente: JULIANA MARIANO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (20/09/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Cicero Jose da Silva e de Fernanda Mariano.

O pretendente: ANDERSON ACACIO, estado civil solteiro, profi ssão compador admi-
nistrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/03/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Idelbrando Acacio e de Margarida Acacio. A pretendente: 
MARIA JOVITA MACIEL, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Barra, 
Barra, BA, no dia (02/09/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Simplicio Ovidio Maciel e de Francisca Jovita Maciel.

O pretendente: RENATO AUGUSTO DE JESUS JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/11/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Renato Augusto de Jesus e de Vera Lucia da Silva Jesus. A 
pretendente: STEFANY KAROLINE DOS REIS CAMPOS, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/02/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel Ferreira Campos e de Andreia dos Reis Campos.

O pretendente: ALESSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/03/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juarez Ribeiro dos Santos e de Cleuza Rosa Oliveira. 
A pretendente: JAINE FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão autono-
ma, nascida em Estância, SE, no dia (20/05/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Jailton dos Santos e de Rita de Cassia Ferreira dos Santos. 

O pretendente: MAYKON DOS SANTOS ALVES, estado civil solteiro, profi ssão mecanico, 
nascido em Presidente Prudente, SP, no dia (16/04/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauro Augusto Alves e de Maria Aparecida dos Santos 
Alves. A pretendente: SUELEN DE BRITO DIAS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/03/1996), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Lourenço Dias e de Lilian de Brito Felix.

O pretendente: BRUNO MAURÍCIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Recife, PE, no dia (01/09/1985), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Erinaldo José Maurício da Silva e de Rozenilda Maria da Silva. A pretendente: 
DAIANA DARCI PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (17/04/1990), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Marco Antonio Pereira da Silva e de Conceição Aparecida da Silva.

O pretendente: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
frentista, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/12/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlito Lino de Oliveira e de Regina Helena Ribeiro. A 
pretendente: JANAÍNA DANIÉLA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/07/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Domingos da Silva e de Erenildes da Silva.

A pretendente: DAIANE DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão ajudante 
geral, nascida em Guarulhos, SP, no dia (13/12/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Edivaldo Rebouças da Silva e de Rita Pereira dos Santos Souza. 
A pretendente: CAMILA DA SILVA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/11/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Ferreira Filho e de Maria Vanda Guilherme da Silva.

O pretendente: ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Ibotirama, BA, no dia (21/10/1969), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Faustino José dos Santos e de Joana Passos da Silva. A pretendente: 
SABRINA ELIZA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Bernardo do Campo, SP, no dia (08/10/1978), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Delfi no da Silva e de Carmen Eliza da Silva.

O pretendente: GABRIEL BATISTUTA PACHECO SOUZA, estado civil solteiro, profi s-
são estoquista, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/10/2000), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio da Costa Souza e de Maria da Conceição 
Pacheco Leodorio. A pretendente: NATHALY DOS SANTOS SILVA, estado civil sol-
teira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/05/2002), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Gerliane de Souza Silva e de 
Debora do Carmo dos Santos Pereira.

O pretendente: BRUNO WINGTER ALVES, estado civil solteiro, profi ssão costureiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/01/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jeová Alves e de Eulalia Wingter Correia. A pretendente: MARISA 
DE JESUS BASTOS, estado civil solteira, profi ssão agente comercial, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (13/11/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Flavio Bastos e de Valdelice de Jesus Santos.

O pretendente: EDILSON DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pintor industrial, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (22/10/1984), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo José da Silva e de Maria do Carmo da Conceição. A 
pretendente: SOLANGE HELENA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/07/1981), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Severino dos Santos e de Helena 
Clotilde dos Santos.

O pretendente: GLAUCINEI DE OLIVEIRA CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/12/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco das Chagas Carvalho e de Maria Gesse Batista 
de Oliveira. A pretendente: JHADY SILVA ALENCAR, estado civil solteira, profi ssão 
autonoma, nascida em Rio Branco, AC, no dia (03/05/1998), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jocimar de Souza Alencar e de Marquizete do 
Carmo Silva. 

O pretendente: LUIZ CARLOS DA ANUNCIAÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão por-
teiro, nascido em Ibicaraí, BA, no dia (18/01/1960), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Norberto da Anunciação e de Alice Maria das Virgens. A 
pretendente: ELIETE ALVES BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Iguaí, BA, no dia (11/01/1963), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Maurilio Alves Barbosa e de Edite Alves de Jesus.

O pretendente: BRUNO DOS SANTOS DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão auxi-
liar de limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/12/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edilso de Jesus e de Janira Maria dos Santos de 
Jesus. A pretendente: CINTIA CRISTINA MONTEIRO, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/06/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sandro José Galindo Monteiro e de Denise Aparecida 
Nascimento Monteiro.

O pretendente: CRISPINIANO SILVA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
vigilante, nascido em Mundo Novo, BA, no dia (24/06/1964), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Everaldo José dos Santos e de Ducelina Maria dos Santos. 
A pretendente: ONICE GOMES DE SÁ NOGUEIRA, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascida em Belem de São Francisco, PE, no dia (03/02/1971), 
residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Luis Nogueira de Sá e 
de Doralice Maria de Sá.

O pretendente: ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/03/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Ribeiro dos Santos Filho. A pretendente: PRIS-
CILA HINZ, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, 
no dia (11/05/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ottmar 
Hinz e de Maria Elizabete Hinz.

O pretendente: JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Paranavai, PR, no dia (24/05/1959), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Gomes de Almeida e de Jovelina Ferreira de Almeida. A 
pretendente: MARILEIDE APARECIDA BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/04/1965), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Luiz Antonio Barbosa e de Honofria dos Santos Barbosa.

O pretendente: VALDECI DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em 
Governador Valadares, MG, no dia (11/03/1959), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Pereira da Silva e de Maria Almeida da Rocha. A pretendente: 
MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (24/04/1966), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Ferreira dos Santos e de Nair Ferreira dos Santos.

O pretendente: WILLIAN APARECIDO SAMPAIO MAGALHÃES, estado civil solteiro, 
profi ssão eletricista, nascido em Guarulhos, SP, no dia (08/10/1982), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jadon Santos Magalhães e de Elza Sampaio. A 
pretendente: ERIVANIA BARBOSA, estado civil divorciada, profi ssão tecnica em radio-
logia, nascida em Delmiro Gouveia, AL, no dia (16/10/1986), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Damião Barbosa e de Maria Cicera dos Santos Barbosa.

O pretendente: FÁBIO DE FREITAS CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão cirur-
gião dentista, nascido em Itapetininga, SP, no dia (10/04/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Celso Cardoso e de Rosana Aparecida de Freitas 
Cardoso. A pretendente: CAROLINE OLIVEIRA RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/09/1989), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Ribeiro e de Marli de Oliveira Ribeiro.

O pretendente: SILVIO MATIAS, estado civil solteiro, profi ssão tecnico em dobradeira, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/10/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Matias Neto e de Maria Francisca Mendes. A pretendente: 
RUAMA CRISTINA INOCENCIO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
CAD, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/03/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Gino Inocencio da Silva e de Izildinha Alfredo do Prado da Silva.

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

O pretendente: DANILO DE LIMA ANTONIO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
marketing, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/12/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silas de Lima Antonio e de Maria Gracilena Antonio. A 
pretendente: DANIELA VALENÇA SILVA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (21/07/1997), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Ailton Pereira da Silva e de Maria das Neves Valença da Silva.

O pretendente: ISAÍAS FRAGA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em Itaeté, BA, no dia (05/05/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vivaldo Novais de Souza e de Girlane Maria Nery Fraga 
Souza. A pretendente: PAOLA SIMÃO DA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
contabil, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/11/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudionor Ferreira da Cruz e de Simone Simão da Cruz.

O pretendente: KAIQUE ELIFAZ MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
lojista, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/09/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Marques e de Lucimara Gonçalves Gomes. A pretendente: 
JOSIANE VITORINO DE MENDONÇA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar adminis-
trativa, nascida em Recife, PE, no dia (17/08/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio de Mendonça e de Luciene Vitorino de Mendonça.

O pretendente: ALAN DE OLIVEIRA BARBOSA DE MEDEIROS, estado civil solteiro, 
profi ssão agente de atendimento, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/09/1983), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudemir Barbosa de Medeiros e de Judite 
Adelaide de Oliveira. A pretendente: LAIANE DE ALMEIDA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão fi scal de loja, nascida em Monte Santo, BA, no dia (28/11/1986), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Matias da Silva e de Judith de Almeida.

O pretendente: ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA FILHO, estado civil divorciado, profi ssão 
chapeiro, nascido em Curralinho, PI, no dia (05/06/1972), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônio José da Silva e de Maria Barbosa da Silva. A 
pretendente: MARIA LUCIENE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida em Cachoeirinha, PE, no dia (15/10/1989), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Atanásio da Silva e de Maria José da Silva.

O pretendente: WESLLEY MELO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/01/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Rocha do Nascimento e de Maria Luzinete de Melo 
Gomes. A pretendente: KAREN DE ANDRADE SANTOS, estado civil solteira, profi s-
são auxiliar de escritorio, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/07/1989), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Djalma de Jesus Santos e de Sonia 
Aparecida de Andrade Santos.

O pretendente: ALEXSANDRO SOUSA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (30/10/1980), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos Gomes e de Eunice Barrence de Sousa. A pretendente: 
KEILA FABRICIA TEIXEIRA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (29/11/1992), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Adnelio Moreira de Sousa e de Maria Silene Teixeira Cruz de Sousa.

O pretendente: ANDRÉ RIBEIRO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista de TI, 
nascido em Suzano, SP, no dia (13/10/1988), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Marcelo Zantonio Ribeiro Silva e de Josefa Conceição da Silva. A pre-
tendente: KARINA ROSA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/04/1989), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edmar Rosa dos Santos e de Luiza Rodrigues dos Santos.

O pretendente: KLEBER DA SILVA REGO, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (18/04/1969), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Wilson Rego e de Dalila Gloria da Silva. A pretendente: ELAINE 
CRISTINA GALDINO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (28/01/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Adilino Galdino da Silva e de Maria Luiza Garbuy da Silva.

O pretendente: AILTON SABINO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
niquelador, nascido em Ilhéus, BA, no dia (22/01/1972), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ascendino Sabino dos Santos e de Maria Jose de Jesus. 
A pretendente: RUTE BRITO DE FRANÇA, estado civil divorciada, profi ssão autonoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (24/03/1980), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Hilton Rei de França e de Edileuza Brito de França.

O pretendente: KEVIN RODRIGUES DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi s-
são barbeiro, nascido em Santo André, SP, no dia (23/08/2000), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Geraldo do Nascimento Filho e de Givanilda 
Rodrigues Alves. A pretendente: ANA CRISTINA BARBOSA DE JESUS, estado civil 
solteira, profi ssão aposentada, nascida em Guarulhos, SP, no dia (27/08/2000), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edilson Lima de Jesus e de Maria 
Nilda Mascena Barbosa. Pa
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