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A Inteligência Artifi cial 

vem ampliando 

seu espaço entre as 

empresas globais, 

aponta a Fortune 1000, 

pesquisa realizada pela 

revista Forbes, em 2018

Participaram do estudo 
empresas como Ame-
rican Express, Ford 

Motors, Goldman Sachs, 
MetLife, Morgan Stanley e 
Verizon. Os resultados mos-
tram que os executivos agora 
veem uma correlação direta 
entre os recursos de big data 
e da inteligência artifi cial. 
Pela primeira vez, grandes 
corporações relatam que 
têm acesso direto a volumes 
signifi cativos de dados que 
podem alimentar algoritmos 
de inteligência artifi cial para 
detectar padrões e entender 
comportamentos. 

O estudo aponta que empre-
sas como American Express e 
Morgan Stanley já comparti-
lham publicamente histórias 
de seus sucessos. 

Segundo o IDC (Interna-
cional Data Corporation), 
empresa global de inteligência 
de mercado, as receitas mun-
diais com big data e business 
analytics ultrapassarão os US $ 

200 bilhões em 2020, e devem 
registrar taxa de crescimento 
anual de 11,7%. O setor ban-
cário liderará os investimentos 
no setor.

Também no Brasil, a inteli-
gência artifi cial associada aos 
recursos disponibilizados pela 
big data vem ganhando espaço 
no mercado. As novas ferra-
mentas tecnológicas estão 
reinventando, por exemplo, 
a prospecção de clientes. Já 
é possível coletar e analisar 
dados, potencializando assim 
as estratégias de acesso a novas 
empresas.

Bilhões de dados são ana-
lisados em busca de padrões 
que estejam dentro do esco-
po da empresa. Através do 
cruzamento de data points, é 
possível facilitar a rotina dos 
profi ssionais de vendas, usan-
do para isso a automatização e 
análise preditiva. 

De acordo com um relatório 
da Grand View Research, Inc., 
estima-se que o mercado global 
de inteligência artifi cial forne-
cerá enormes oportunidades 
para empresas, fi rmas de in-
vestimento e consultores em 
busca de fusões e aquisições, 
até 2025.

(*) - É diretor comercial da Speedio, 
especializada no uso de tecnologia 
para prospecção de novos clientes.

Inteligência Artifi cial ganha 
espaço no mercado global

Guilherme Loureiro (*)
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 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - 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: JONES CESAR DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de montagem, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/01/1991, Resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Manoel Viturino dos Santos e de Jacinta 
de Lourdes Santos. A pretendente: LUCIANI SILVA VIEIRA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/11/1991, Residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Vieira Barbosa e de Divonete 
Maria da Silva.

O pretendente: EDSON MAGDALENO, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/06/1972, Residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Magdaleno e de Helena Vaiti Fidelis. 
A pretendente: CRISTIANE APARECIDA DOS REIS PRADO, profi ssão: diarista, es-
tado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/11/1971, Re-
sidente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Leonidas Barbosa Prado e de Inês dos 
Reis Prado.

O pretendente: BRUNO PEDRO DE LIMA SILVA, profi ssão: garçon, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Bonito - PE, data-nascimento: 11/11/1995, Residente e domiciliado 
em Camaragibe, PE, fi lho de Reginaldo Pedro da Silva e de Severina Amara de Lima. A 
pretendente: JAELINE FLORENTINA TEIXEIRA, profi ssão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 15/12/1993, Residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jailson Florentino Teixeira e de Joana Júlia 
Teixeira.

O pretendente: LUCIANO JOSÉ DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Catende - PE, data-nascimento: 03/08/1988, Residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aguinaldo José da Silva e de Maria das Neves 
da Silva. A pretendente: LILIAN KELLY DE CARVALHO GONÇALVES, profi ssão: 
técnica em farmácia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 22/03/1983, Residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Osvaldo Antonio 
Gonçalves e de Terezinha de Fatima de Carvalho Gonçalves.

O pretendente: JOSÉ EXPEDITO CAETANO SILVA, profi ssão: agente de trânsito, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Brejão - PE, data-nascimento: 18/05/1968, Residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio José da Silva e de Maria 
Lucia José da Silva. A pretendente: APARECIDA ROSA SOARES, profi ssão: funcio-
nária pública principal, estado civil: solteira, naturalidade: Taguaí - SP, data-nascimento: 
22/07/1962, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aristides 
Soares e de Dirce Rosalina Hermenegildo Soares.

O pretendente: CLAUDIMAR OLIVEIRA DE SOUZA, profissão: vendedor, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Montes Claros - MG, data-nascimento: 20/05/1989, 
Residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Pereira 
de Souza e de Maria Vilma de Oliveira. A pretendente: KAROLINY TRINDADE 
GOMES, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 18/02/1998,, Residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Valteir Rodrigues Gomes e de Janaina Oliveira da Trindade 
Gomes. 

O pretendente: DOURIVAL JACINTO DE SENA, profi ssão: mêcanico, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: Ilheus - BA, data-nascimento: 04/06/1973, Residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dernival Bernardino de Sena e 
de Tereza Jacinta Santos. A pretendente: ELAINE APARECIDA DA SILVA, pro-
fi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
30/05/1979,, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorgina 
Benedita Augusto da Silva.

O pretendente: JHONNY RIBEIRO DOS SANTOS, profissão: arte finalista, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/07/1994, Resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Helio Nascente Ferreira 
e de Josenilda Ribeiro dos Santos Ferreira. A pretendente: ALICE CRISTINA DE 
OLIVEIRA PEDROSO, profissão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 06/02/1992,, Residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Arlindo de Oliveira Pedroso e de Cleuza dos Santos 
Pedroso.

O pretendente: LERRYSSON JOE ALVES DA COSTA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/10/1992, Residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Paulo Roberto Fernandes da Costa e de Maria 
Alves da Costa. A pretendente: DÉBORA DIAS VALIM, profi ssão: assistente social, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/01/1993,, Re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauricio Dias Valim Filho e 
de Marilene Souza Valim.

O pretendente: IGOR DE OLIVEIRA, profi ssão: encarregado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/07/1987, Residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josias de Oliveira Filho. A pretendente: ELIANA 
REIS CARVALHO, profi ssão:do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 08/11/1984,, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José de Jesus Carvalho e de Ivaldete dos Santos Reis.

O pretendente: GEORLANNI MARTINS SOUSA ANDRADE, profissão: mar-
ceneiro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Luís - MA, data-nascimento: 
23/11/1987, Residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro 
Sousa Andrade e de Maria do Socorro Martins. A pretendente: ANA KEILA DA 
SILVA ANDRADE, profissão: farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: 
Paragominas - PA, data-nascimento: 24/08/1987,, Residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ribamar Pereira Andrade e de Emilia Beatriz 
da Silva Andrade.

O pretendente: CAIO DA SILVA FERREIRA, profi ssão: auxiliar de estoque, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/01/1998, Residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Alexandre Silva Ferreira e de Andreia da Silva 
Nascimento. A pretendente: ALICE SIMÕES BEZERRA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/08/1999,, Residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de William dos Santos Bezerra e de Silvania 
Lucena Simões.

O pretendente: DENILSON MOURA SALES, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/12/1990, Residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dionizio Sales de Santana e de Antonia 
Moura da Silva. A pretendente: CAROLINA DA SILVA BISPO, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/02/1998, 
Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Laudionor Sousa Bispo 
e de Adriana da Silva Garcia.

O pretendente: ANDERSON HENRIQUE SILVA DE ANDRADE, profi ssão: auxiliar 
de serviços gerais, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
19/08/1983, Residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco 
Henrique de Andrade Neto e de Marta Batista Silva. A pretendente: DÉBORA SAN-
TANA SILVA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: Tupanatinga 
- PE, data-nascimento: 21/03/1992,, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Sebastião de Santana Silva e de Maria Julia da Silva.

O pretendente: MATHEUS LIMA DE FREITAS, profi ssão: promotor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/07/1998, Residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Cézar de Freitas e de Analice Lima 
de Freitas. A pretendente: FABIOLA FERREIRA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/09/2000,, Residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reinaldo Alves da Silva e de Joana Xavier Pereira.

O pretendente: MARCOS DA SILVA DE ARAÚJO, profi ssão: vigilante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/07/1986,, Residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Bento Bezerra de Araújo e de Maria da 
Conceição Silva de Araújo. A pretendente: MARIA DE FATIMA DA SILVA, profi ssão: 
auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Belo Jardim - PE, data-nas-
cimento: 10/03/1986,, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Joaquim Laurentino da Silva e de Maria do Carmo da Silva.

O pretendente: PAULO BATISTA LUCIANO, profi ssão: auxiliar administrativo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Botelhos - MG, data-nascimento: 09/12/1973, Residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amelquides Luciano e de Luiza Be-
nedita Luciano. A pretendente: ANDRÉA CRISTINA ARANEZA, profi ssão: balconista, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/01/1974,, 
Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elias Vanderlei Araneza 
e de Altamar Fontes Araneza.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: ANTONIO CARLOS MOREIRA, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, 
nascido em Guarulhos - SP, no dia (07/05/1961), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Daniel Paulino Moreira e de Neusa Vieira Moreira. A pretendente: 
IRANI DA CONCEIÇÃO APARECIDA, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida 
em São Pedro dos Ferros - MG, no dia (18/05/1961), residente e domiciliada neste subdistrito 
São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Antônio Amado e de Maria da Conceição Oliveira. 

O pretendente: RAFAEL VIEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão funileiro, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (04/05/1994), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gerci Vieira dos Santos e de Maria Benzoete Oliveira 
Mendes. A pretendente: RAYANE DE OLIVEIRA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão 
manicure, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (27/07/1995), residente 
e domiciliada neste subdistrito São Paulo - SP, fi lha de Marcia Aparecida de Oliveira Cruz. 

O pretendente: LUCAS DOS SANTOS ROCHA BARRA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de sorveteria, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (02/09/1999), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ciro Rocha Barra e de Maria dos Santos. 
A pretendente: ELENICE LIMA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão babá, nascida em 
Itabuna (Reg. no Município de Coaraci) - BA, no dia (17/09/1993), residente e domiciliada neste 
subdistrito São Paulo - SP, fi lha de Lourival Soares de Oliveira e de Elenilza Rodrigues Lima. 

O pretendente: DIEGO BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão programador de centro 
de usinagem, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (05/07/1988), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Barbosa e de 
Silvana Aparecida Barbosa. A pretendente: RENATA LUCCAS GEMIGNANI, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida nesta Capital, Belezinho - SP, no dia (18/08/1987), 
residente e domiciliada neste subdistrito São Paulo - SP, fi lha de Edgar Gemignani e de 
Vanda Rezende Luccas Gemignani. 

O pretendente: THIAGO LUCAS DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão operador 
de máquinas, nascido em São Paulo - SP, no dia (21/04/1986), residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, fi lho de José do Carmo Pereira de Souza e de Maria Aurea Lucas 
Pereira. A pretendente: ROBERTA LEOPOLDINO TOMÉ, estado civil solteira, profi ssão 
cabeleireira, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (17/02/1989), residente 
e domiciliada neste subdistrito São Paulo - SP, fi lha de Roberto Tomé e de Edneide 
Leopoldino Tomé. Obs: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviços desta Capital, 
onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: FABRIZIO BINI, nacionalidade italiana, estado civil divorciado, profi ssão 
autônomo, nascido na Itália, no dia (20/08/1963), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Nello Binianna Maria Buff a. A pretendente: SANDRA FERREIRA 
DE ARRUDA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida nesta Capital, Penha de 
França - SP, no dia (12/12/1964), residente e domiciliada neste subdistrito São Paulo - SP, 
fi lha de Maria Mercês Ferreira de Arruda. 

O pretendente: LUIZ CARLOS MICHELETTI, estado civil solteiro, profi ssão metalurgico, 
nascido em Terra Boa - PR, no dia (30/10/1963), residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Angelo Micheletti e de Ida Pez Micheletti. A pretendente: 
JOVIENE SANTOS DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Pio XII - MA, no dia (22/10/1974), residente e domiciliada neste subdistrito São Paulo - 
SP, fi lha de Maria das Graças Santos da Conceição. 

O pretendente: FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO GALVÃO, estado civil sol-
teiro, profi ssão separador, nascido em Castelo do Piaui (Reg. no 2º Ofício) - PI, no dia 
(11/05/1984), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro 
de Barros Galvão e de Clara Monteiro Neta. A pretendente: ANTONIA JURDILENE VIS-
GUEIRA SOARES, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em Castelo do Piaui 
(Reg. no 2º Ofício) - PI, no dia (30/12/1986), residente e domiciliada neste subdistrito São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Teixeira Soares e de Francisca das Chagas Visgueira Soares. 

O pretendente: LUIS CARLOS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em Palmares - PE, no dia (07/12/1962), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Euclides Gonçalves da Silva e de Maria das Dores Gonçalves da 
Silva. A pretendente: SUELEIDE MOGUEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em Pombos - PE, no dia (31/08/1967), residente e domiciliada neste 
subdistrito São Paulo - SP, fi lha de Severino Nogueira da Silva e de Severina Maria da Silva. 

O pretendente: RODRIGO DUARTE ALVES, estado civil solteiro, profi ssão atendente 
de lanchonete, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (01/05/1986), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Alves e de Eunice Braga 
Duarte Alves. A pretendente: MARINA LORENA SANTOS DE AQUINO, estado civil solteira, 
profi ssão administradora, nascida em Retirolândia (Reg. no Município de Queimadas) - 
BA, no dia (05/06/1980), residente e domiciliada neste subdistrito São Paulo - SP, fi lha 
de Alaide Santos de Aquino. 

O pretendente: LUCAS ANDRADE MUNIZ, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
T.I, nascido em Bragança Paulista - SP, no dia (05/01/1994), residente e domiciliado 
em Atibaia - SP, fi lho de João Batista Muniz Sobrinho e de Maria de Lourdes Andrade. 
A pretendente: NICOLE PEDROSO DE SA, estado civil solteira, profi ssão secretária, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (19/01/1993), residente e domiciliada neste subdistrito 
São Paulo - SP, fi lha de Valmir Nascimento de Sa e de Adelia Maria Pedroso Sa.Obs: 
bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do município de Atibaia, neste Estado, 
onde será realizado o casamento.
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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:
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12º Subdistrito - Cambuci

Daniel Jose Drobiniche Lombardi - Ofi cial Interino

O pretendente: CESAR FELIPPE MAZZARELLA AMORIM, solteiro, educador físico, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 18/07/1986, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Cesar Amorim e de Franca Lucia Mazzarella 
Amorim. A pretendente: ANDRESSA DA SILVA MARTINS, solteira, recepcionista, natural 
de Bauru - SP, nascida em 08/03/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Cristiano de Souza Martins e de Marli da Silva.

O pretendente: RONICK LADOUCEUR, solteiro, motorista, natural do Haiti, nascido 
em 25/05/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Joseph Dominique Ladouceur e de Jocelyne Vivy. A pretendente: ROSE MESILUS, 
solteira, ajudante de cozinha, natural do Haiti, nascida em 06/04/1991, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gerome Exavier Mesilus e de 
Aline Joseph.

O pretendente: IAN PUCCI HILDEBRAND, solteiro, engenheiro químico, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 23/09/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Dermeval Hildebrand e de Iara Bertante Pucci Hildebrand. A pretendente: 
AMANDA RAMOS BURGO LOPES, solteira, vendedora, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 25/11/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Mauricio Burgo Lopes e de Roseli Ramos Burgo Lopes.

O pretendente: THIAGO ALVES FERREIRA, solteiro, administrador, natural de São Paulo 
- SP, nascido em 16/12/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Sergio Ferreira e de Sonia Maria Alves Ferreira. A pretendente: ANA PAULA DE 
MORAES SATAKE, solteira, arquiteta, natural de São Paulo - SP, nascida em 16/07/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Roberto Satake 
e de Adônia Leopoldina de Moraes Satake.

O pretendente: SANDRO JOSÉ DA SILVA, solteiro, gasista, natural de São Paulo - SP, 
nascido em 27/02/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de José Izaias da Silva e de Luiza Bezerra do Nascimento da Silva. A pretendente: BAR-
BARA CALOGERO MOTTA, solteira, supervisora, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 31/05/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Getulio 
Dias Motta e de Tiziana Calogero Neder.

No curso de seus mandatos, Domenico 
“Mimmo” Lucano acolheu e inseriu 
socialmente em um lugar destinado a 

se tornar fantasma mais de 6 mil requerentes 
de asilo de mais de 20 países, dando uma nova 
vida a Riace, que fi ca na região da Calábria.

Lucano, famoso mundialmente por causa 
de suas políticas, foi preso na última terça-
feira (2) sob acusação de favorecimento à 
imigração clandestina e irregularidades em 
licitações para coleta de lixo. Uma campanha 
de desobediência civil surgiu na internet em 
apoio ao mandatário. As hashtags #IoStoCon-
MimmoLucano e #IoStoConRiace foram das 
plataformas digitais para praças de diversas 
cidades italianas em protesto contra o en-
carceramento.

Uma internauta comparou Lucano a 
Giorgio Perlasca, italiano que, na Segunda 
Guerra Mundial, assumiu a identidade de 
cônsul-geral da Espanha na Hungria, uti-
lizando essa credencial diplomática para 
salvar milhares de judeus perseguidos pelo 
nazismo. “Fez uma coisa ilegal, mas justa. 
A humanidade vai além da lei”, escreveu a 
usuária no Twitter.

Em 1999, foi fundada em Riace a associação 
“Cidade Futura - Giuseppe Puglisi”, com a 
intenção de transformar o vilarejo em ponto 
de acolhimento. A cidade passou a ajudar os 
migrantes assim que eles desembarcavam, 
disponibilizando velhas casas abandonadas. 
A fundação leva o nome do padre italiano 
Giuseppe Puglisi, morto pela máfi a por lutar 
contra o consumo de drogas por jovens.

De lá começou a fama de Riace como 

Riace, a cidade fantasma que 
virou modelo de integração

Riace é uma cidade italiana que, em 1998, estava destinada a morrer, sem jovens nem esperança. 
Hoje, no entanto, ela conta com mais de 1,6 mil habitantes graças à perseverança de um prefeito que 
enxergou na migração uma oportunidade

Destinada a morrer, vila foi repovoada por migrantes.
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cidade modelo, de integração, na qual o 
prefeito orientou toda a administração para 
a integração dos refugiados, colocando os 
migrantes nas escolas, fi nanciando pequenas 
atividades e realizando ofi cinas de trabalho.

A revista norte-americana “Fortune” 
colocou o prefeito entre os 50 líderes mais 
infl uentes do mundo em 2016, elevando o 
patamar da cidade a modelo de acolhimento, 
inclusão sustentável e funcionalidade. 

Além disso, Lucano deu origem a uma série 

produzida pela emissora de televisão Rai, 
“Tutto il mondo è paese”, protagonizada por 
Beppe Fiorello, mas ainda inédita. A poucos 
quilômetros de Riace, também na região da 
Calábria, San Ferdinando apresenta uma 
realidade completamente diferente. Tam-
bém polo de muitos refugiados, o município 
presenciou a morte de uma nigeriana, Beckie 
Moses, no incêndio de um acampamento 
de migrantes com mais de 200 barracas no 
último inverno europeu (ANSA).

www.netjen.com.br

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

confi ança, ou ligue para T : 3106-4171netjen@netjen.com.br
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