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BOLSAS
O Ibovespa: -0,71% Pontos: 
84.914,11 Máxima de +0,49% 
: 85.941 pontos Mínima de 
-1,7%: 84.071 pontos Volume: 
R$ 13,54 bilhões Variação em 
2018: 11,14% Variação no mês: 
-2,87% Dow Jones: -0,67% (às 
18h33) Pontos: 25.217,65 Nas-
daq: +0,2% (às 18h33) Pontos: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,8263 Venda: R$ 3,8268 
Variação: +1,78% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,89 Venda: R$ 3,99 
Variação: +1,44% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7786 Venda: R$ 
3,7792 Variação: +0,84% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7770 
Venda: R$ 3,9630 Variação: 
+1,62% - Dólar Futuro (dezem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,42% ao 
ano. - Capital de giro, 9,46% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40% 

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.201,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,17% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 147,500 
Variação: +2,15%

bro) Cotação: R$ 3,8075 Variação: 
+0,94% - Euro (às 18h33) Compra: 
US$ 1,1276 Venda: US$ 1,1277 
Variação: +0,49% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,3060 Venda: R$ 
4,3080 Variação: +1,94% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2430 Ven-
da: R$ 4,4670 Variação: +1,99%

7.215,27 Ibovespa Futuro: 
-0,74% Pontos: 85.370 Máxi-
ma (pontos): 86.435 Mínima 
(pontos): 84.425 Global 40 
Cotação: 847,171 centavos de 
dólar Variação: -0,31%

“Livros são os 
mais silenciosos e 
constantes amigos; 
os mais acessíveis e 
sábios conselheiros; 
e os mais pacientes 
professores”. 
Charles W. Elliot (1834/1926)
Educador norte-americano

Levantamento do Con-
selho Federal de Medi-
cina (CFM) revela que 

o Brasil gasta R$ 3,48 per 
capita por dia para cobrir as 
despesas com saúde de seus 
mais de 207 milhões de habi-
tantes. O valor inclui ações 
e serviços prestados pelo 
governo – federal, estadual e 
municipal – ao longo da última 
década. A quantia é resultado 
de uma análise detalhada de 
informações disponíveis e 
relativas às contas públicas 
do segmento em 2017. Os 
cálculos, a partir de dados 
ofi ciais, apontam ainda que, 
nesse mesmo ano, o gasto por 
habitante com saúde em todo 
o país foi de R$ 1.271,65.

O levantamento mostra que, 
de 2008 a 2017, os gastos pú-
blicos per capita com a saúde 

 Brasil gasta R$ 3,48 
por dia com a saúde de 
cada habitante, diz CFM

no país não tiveram reajustes 
que superassem os valores de 
reposição previstos no IPCA, o 
principal indicador de infl ação 
no Brasil e que, no período, 
subiu cerca de 80%. Mesmo 
tendo ganhos médios de 3% 
ano nesse intervalo de dez anos, 
resultando em um acumulado 
de 26%, a perda do gasto per 
capita comparado ao medidor 
infl acionário chega a quase 42%. 
Caso os valores tivessem sido 
corrigidos pelo IPCA a partir de 
2008, o gasto anual por pessoa, 
que em 2017 foi de R$ 1.271,35, 
seria ampliado para R$ 1.800.

Apesar do gasto médio anual 
per capita com saúde no país 
ser de R$ 1.271,65, entre os 26 
estados federativos, esse valor 
varia de R$ 703,67, no Pará, 
a R$ 1.771,13, em Roraima. 
Outros três estados também 

tiveram valores per capita 
acima da média nacional: Mato 
Grosso do Sul (R$ 1.496,13), 
Tocantins (R$ 1.489,18) e Acre 
(R$ 1.306,91). Já estados com 
alta densidade populacional e 
índices elevados de desenvol-
vimento econômico apresen-
taram índices menores, como 
Mato Grosso (R$ 1.243,84), 
São Paulo (R$ 1.235,15), Rio 
Grande do Sul (R$ 1.207,13), 
Rio de Janeiro (R$ 1.194,19), 
Paraná (R$ 1.129.36) e Minas 
Gerais (R$ 1.011,21).

Para o presidente da Associa-
ção Médica Brasileira (AMB), 
Lincoln Lopes Ferreira, os nú-
meros são prova contundente 
da “insufi ciência” e da “inca-
pacidade” do Estado, ao longo 
da última década, de fornecer 
as respostas necessárias para 
o setor. “Apontam para um 

O valor, segundo o estudo, inclui ações e serviços prestados pelo governo em seus três níveis

de gestão – federal, estadual e municipal – ao longo da última década.

genocídio”, disse. O presidente 
da Federação Nacional dos 
Médicos, Jorge Darze, reforçou 
a tese, citando a situação “críti-
ca” e “paradoxal” da saúde, de-
fi nida pela Constituição como 
um direito da população e um 
dever do Estado. “Temos hoje 
um quadro genocida”, avaliou. 

“Muitas pessoas têm perdido 
a vida precocemente sem ter 
tido a chance de conseguir 
tratamento”, completou.

O presidente do CFM, Carlos 
Vital, disse esperar que a Emen-
da do Teto dos Gastos, que 
limita o aumento das despesas 
públicas durante 20 anos, seja 

revista pelo novo governo. Ele 
também criticou a indicação 
de ministros para a pasta da 
saúde com base em “questões 
políticas” e defendeu que a no-
meação se dê sob outra ótica. 
“Os médicos fi cariam muito 
satisfeitos com um médico na 
saúde”, concluiu (ABr).

O Ministro de Minas e Ener-
gia, Moreira Franco, criticou, 
ontem (13), o que classifi cou 
como “excessiva” cobrança de 
impostos na tarifa de energia 
elétrica. Para ele, é preciso 
tornar o estado mais efi ciente e 
menos dependente da cobran-
ça de tributos como o ICMS. 
“É incompreensível alguns 
estados cobrarem 35%, 36%, 
de ICMS sobre um bem que é 
fundamental para as pessoas. A 
energia precisa ser barata, pois 
há muita gente que a consome”, 
disse o ministro ao participar, 
na sede da Aneel, em Brasília, 
do lançamento de um aplicativo 
para celulares

Para o ministro, é preciso 
fazer com que a máquina 
pública seja menos onerosa. 
“Se cobramos 36% [de ICMS] 
na conta de energia elétrica; 
35% sobre o [preço] do com-
bustível; é para manter uma 
máquina que, visivelmente, 
não está cumprindo com suas 
obrigações essenciais”, acres-
centou Franco, mencionando 
a crise fi scal enfrentada por 
muitos estados e municípios. 

Ministro de Minas e Energia, Moreira Franco.

O presidente eleito Jair Bol-
sonaro disse ontem (13) que 
os nomes para os ministério do 
Meio Ambiente e de Relações 
Exteriores estão “maduros”. 
Ele não informou quais são os 
cotados nem os perfi s, disse 
apenas o que espera de cada 
um. Até o final deste mês 
Bolsonaro espera fechar sua 
equipe ministerial. Também 
ressaltou que o ensino superior 
será mantido no Ministério da 
Educação.

Questionado sobre alguns 
nomes postos, como o do 
advogado Gustavo Bebianno 
para a Secretaria-Geral da 
Presidência, ele foi taxativo: 
“O que não foi anunciado, não 
foi fechado”. No caso do Meio 
Ambiente, ele afi rmou que há 
duas alternativas em análise e 
que devem atuar para destravar 
“as licenças ambientais têm 
atrapalhado muito a questão 
no Brasil”. Para o presidente 
eleito, não há preferência sobre 
o sexo do futuro chanceler, 

Bolsonaro ressaltou que o 

ensino superior será mantido 

no Ministério da Educação.

O ministro dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil, Valter Ca-
simiro, apresentou ontem (13) 
o funcionamento e a estrutura o 
ministério à equipe de transição 
do presidente eleito, Jair Bolso-
naro. Acompanhado dos secre-
tários da pasta, Cassimiro disse 
que os processos de concessão 
são a prioridade do governo atual 
na área e que merecem a atenção 
do novo governo.

“Com toda essa restrição 
orçamentaria e fi nanceira que 
passa o governo é preciso que 
a gente incentive o processo 
de concessão para ter maiores 
investimentos e amplie a malha 
de infraestrutura”, disse ao 
deixar o Centro Cultural Banco 
do Brasil (CCBB). Ele esteve 
reunido durante toda a manhã 
com a equipe liderada pelo 
general da reserva Oswaldo 
Ferreira, que coordena a área 
de infraestrutura do governo 
de transição. 

De acordo com o ministro, 
foi a primeira conversa para 
mostrar os programas em an-
damento do ministério e das 
empresas vinculadas, como 

Ministro dos Transportes, 

Portos e Aviação, Valter 

Casimiro Silveira.
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Futura ministra da Agricultu-
ra, Tereza Cristina afi rmou on-
tem (13) que sua pasta deverá 
incorporar o setor de pesca e as 
políticas relacionadas à agricul-
tura familiar e reforma agrária. 
Atualmente, essas estruturas 
estão sob duas secretarias es-
peciais vinculadas diretamente 
ao Palácio do Planalto, mas sem 
status de ministério. 

A incorporação dessas áreas 
à pasta da Agricultura ainda 
está em análise, que ela pre-
tende concluir em até duas 
semanas. “A pesca, que vai 
voltar pra agricultura, é uma hi-
pótese, isso não está concluído. 
A transição é pra isso, pra gente 
levar a estrutura. Agricultura 
familiar se estuda, sim, não é 
uma coisa que está defi nida, 
mas ele [Bolsonaro] me pediu 
para ver. Vamos sentar com 
o Incra e com o pessoal da 
agricultura familiar”, detalhou. 

Para Tereza Cristina, é preciso 
avaliar se a unifi cação dessas 
áreas vai demandar algum tipo 

Futura ministra da 

Agricultura, Tereza Cristina.
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Reino Unido e UE 
chegam a acordo 
sobre Brexit

Londres - O governo do Reino 
Unido chegou a um acordo no 
nível técnico com a União Eu-
ropeia ontem (13), para a saída 
do país do bloco - o chamado 
Brexit. O pacto deve ser apre-
sentado hoje (14), pela premiê 
Theresa May ao seu gabinete. 
O Parlamento britânico deve 
votá-lo nos próximos dias.

O Reino Unido quer concluir 
a negociação em breve para que 
o Parlamento britânico tenha 
tempo hábil de votar o projeto, 
mesmo após resistência de par-
tidos da oposição e da própria 
base de May contra um acordo 
que, segundo os críticos, estaria 
traindo o Brexit por subjugá-lo 
aos interesses de Bruxelas. 
Conforme prazo determinado 
anteriormente, a saída deve 
acontecer em 29 de março 
de 2019, com a aprovação do 
Parlamento Europeu.

Enquanto isso, negociadores 
têm se reunido até tarde da 
noite em Bruxelas para impedir 
quaisquer brechas no acordo 
para que os dois lados não 
prejudiquem um comércio que 
já dura 46 anos (AE).

Nomes para Itamaraty e Meio Ambiente 
estão “maduros” e podem sair hoje

valor ao que produzimos” e 
buscar parcerias. 

“Fazer parceria com quem 
quiser fazer conosco, não pode-
mos ser apenas um fornecedor 
de commodities”. Segundo ele, 
o futuro ministro de Ciência 
e Tecnologia, Marcos Pontes, 
terá pela frente o desafi o de 
incentivar e estimular pesqui-
sas. Bolsonaro confi rmou que 
pode participar do encontro 
de governadores, organizado 
para hoje (14), em Brasília, 
do qual 18 dos 27 confi rmaram 
presença. A organização foi do 
governador eleito de São Paulo, 
João Doria. “Nós não vamos 
decepcionar os governadores”, 
afi rmou.

Questionado se, em Brasília, 
ele terá difi culdades de sacar 
dinheiro no caixa eletrônico, 
como fez nos últimos dias no 
Rio de Janeiro, Bolsonaro rea-
giu com bom humor. “Fui tirar 
dinheiro para mim. Eu sempre 
tive de tirar dinheiro no caixa” 
(ABr).

mas reconheceu que será um 
diplomata de carreira.

Bolsonaro elogiou o depu-
tado federal Luiz Henirque 
Mandetta (DEM-MS), mas não 
o confi rmou para Saúde. “Ele 
é muito bem quisto grande 
parte dos médicos do Brasil, 
deixou um rastro de bons ser-
viços no Mato Grosso do Sul”. 
Questionado sobre o Ministério 
de Minas e Energia, Bolsonaro 
afi rmou que é preciso “agregar 

Novas moradias
As 22 famílias que foram desa-

lojadas depois do deslizamento 
do Morro da Boa Esperança, em 
Niterói, receberão da prefeitura 
unidades habitacionais no bairro 
do Fonseca. As casas já estão em 
construção e serão entregues às 
vítimas no dia 20 de dezembro. 
Enquanto as unidades não fi cam 
prontas, as famílias desalojadas 
receberão aluguel social. 

Agricultura assumirá pesca, pequenos 
produtores e Incra

gação, atualmente vinculadas 
ao Ministério da Integração 
Nacional, também podem ir 
para a futura superpasta da 
Agricultura. A futura minis-
tra disse que, por enquanto, 
seguirá presidindo a Frente 
Parlamentar da Agropecuária 
(FPA), já que seu mandato se 
estende até fevereiro de 2019, 
mas deverá pedir afastamento 
antes do fi m desse período para 
poder se dedicar à transição 
de governo. Ela será sucedida 
no cargo pelo deputado Alceu 
Moreira (MDB-RS), que é seu 
vice na FPA.

Sobre a composição da 
equipe, afi rmou que escolherá 
pessoalmente o secretário-
-executivo da pasta e que, 
para as outras áreas, ainda 
analisa perfi s que espera para 
os cargos. “Estou vendo os 
perfi s, vendo as secretarias, 
mas o ministério tem cargos, 
as pessoas são de carreira, e 
é gente muito qualificada”, 
afi rmou (ABr).

de alteração legal, via projeto 
de lei ou decreto. No caso dos 
pequenos agricultores e dos 
assentamentos de reforma 
agrária, a ministra adiantou 
que o foco para este segmento 
é desenvolver a produção. “É 
um setor que precisa muito ser 
desenvolvido. A gente quer que 
esse setor produza, tenha renda, 
que melhore e cresça”, afi rmou. 

A deputada ainda mencio-
nou que as políticas de irri-

Ministro de Minas e Energia critica peso 
dos tributos na conta de luz

“É uma crise muito mais dura 
e profunda que a federal. Isso é 
fruto do mau uso dos recursos 
recebidos”, comentou o minis-
tro, criticando o aumento da 
alíquota do ICMS sobre energia, 
combustível e telecomunica-
ções a que alguns governantes 
recorrem em tempos de crise.

Ele também defendeu que o 
país passe por uma reforma fi s-
cal que não signifi que aumento 
de impostos. “É o que vem sen-
do feito desde [a promulgação] 
da Constituição, em 1988. Para 
mudar esta lógica, temos que 

ter equilíbrio fi scal e respeito 
às pessoas, cobrando impostos 
justos, e não exorbitantes”, 
defendeu o ministro.

Ao comentar sobre o aplicati-
vo para celulares desenvolvido 
pela Aneel, Moreira Franco 
também cobrou mais transpa-
rência do setor elétrico. “O setor 
elétrico tem uma governança 
soviética: altamente autoritária; 
de transparência muito questio-
nável e com sistemas decisórios 
que não usam as ferramentas 
democráticas [disponíveis]”, 
declarou o ministro (ABr).

Concessões devem ser 
prioridade no novo governo

Dnit, Infraero e Secretaria de 
Portos. Casimiro destacou, por 
exemplo, que as prorrogações 
de concessões devem merecer 
atenção especial, como da BR 
040, que depende de decreto 
de relicitação. Os processos de 
concessão das BR 163 e BR 364 
também deverão ser detalhadas 
nas próximas reuniões, já que 
são corredores que essenciais 
para o agronegócio, no esco-
amento da produção para os 
portos do norte do país. (ABr).
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O futuro e os 
empregos

Por que estamos 

diante de democracia 

desarranjada no Brasil 

e em outros lugares? 

No Brasil houve muitos 
abusos; o drama não 
está na democracia, no 

capitalismo, ou na igreja, mas 
no ser humano e no seu modo 
de ser que progressivamente 
se afastou das boas infl uências 
da alma, tendo como leme ape-
nas o corpo e as vísceras. E o 
que se poderia esperar disso? 
Um mundo hostil e perigoso, 
que não sabe para onde vai, 
uma Babilônia onde ninguém 
se entende.

A sina do Brasil, desde tem-
pos dos ciclos do ouro, açúcar, 
café, tem sido o menosprezo 
com a renda da população 
obreira. A riqueza não recir-
culava, indo, em grande par-
te, para o exterior. Assim, o 
mercado interno não evoluiu, 
nem a indústria, nem a edu-
cação. Hoje continuamos com 
difi culdades. Poucos produtos 
ostentam o “made in Brasil”; há 
desemprego, baixo consumo, 
escola defi ciente, desânimo. 

Ocorreram, por séculos, e 
na República também, por 
políticas econômicas inade-
quadas, défi cits e endivida-
mento. Faltava vontade forte 
da classe política de se dedicar 
seriamente ao país. Que não 
ajude se assim o ditar a sua 
falta de patriotismo, mas que 
também não atrapalhe. Quem 
sabe poderemos sair da lama.

Nos descaminhos trilhados 
pela humanidade, coisas ruins 
aconteceram. Falsos líderes 
deixaram que faltasse comida 
e que a insatisfação aumen-
tasse para dirigir o futuro. 
Mas o futuro não é arbitrário, 
sempre traz a colheita do que 
foi semeado no passado. 

A humanidade inteira entra 
numa fase de colheita acelera-
da. Quem tiver lançado boas 
sementes não tem o que temer, 
isso é decorrente das leis da 
natureza, tão mal estudadas 
por homens que se julgavam 
aptos a estabelecer as próprias 
leis para o mundo - caro engano 
que logo se evidenciará.

É preciso que a população e 
as autoridades queiram formar 
gerações fortes, com discer-
nimento, aptas a conduzir a 
própria vida. Viver, aprender e 
fazer bem feito exige paciência 
e perseverança, atributos que 
os seres humanos estão dei-
xando escapar. A escola e a 
família têm a responsabilidade 
de gerar e formar seres huma-
nos fortes, de qualidade, que 
respeitem as leis da natureza. 

A atividade sexual faz parte 
da natureza, mas foi reprimida 
por séculos até explodir no 
extremo oposto da libertina-
gem e irresponsabilidade. É 
necessário eliminar a gravidez 

precoce de adolescentes ainda 
não prontas. Evidentemente 
as crianças terão de aprender, 
de forma adequada, como é 
a reprodução, mas também 
a responsabilidade de gerar 
fi lhos. Mas o que está por aí é 
o descalabro moral. 

Mitigar a intervenção do 
Estado na economia é impor-
tante, assim como despertar a 
economia brasileira adorme-
cida em berço importado. Es-
tamos adentrando numa fase 
complexa da civilização com 
o propalado fi m dos empregos 
e apagão mental pela pouca 
disposição de viver e aprender 
continuadamente. Os avanços 
tecnológicos e a indústria 4.0 
têm de ser acompanhados 
por evoluções na qualidade 
humana. Não podemos decair 
aos tempos da Revolução 
Industrial em que as pessoas 
trabalhavam 14 horas por dia 
para ter pão.

O Brasil reduziu a produção e 
a educação, e aumentou a dívi-
da. Em lojas de qualquer ramo 
há poucos produtos fabricados 
no Brasil. Isso signifi ca que as 
engrenagens da produção e 
circulação da renda fi caram 
emperradas. Sem produção 
não se vai a lugar nenhum e 
tudo o mais é supérfl uo. Países 
que prosperaram tiveram a 
produção de bens como base, 
mas como conseguiram isso: 
com mercado interno, câmbio, 
impostos, concorrência com 
importados, que são os fatores 
que requerem ajustamento 
coordenado.

Em 1996, o escritor norte-
-americano Jeremy Rifkin já 
anunciava que as inovações 
tecnológicas modificariam 
profundamente a civilização no 
século 21. E, de fato, o processo 
está em andamento, mas algo 
que ele não mencionou foi o 
apagão mental.  Grande parte 
da população é pouco letrada 
e possui difi culdade para ler 
e escrever. O homem se tem 
afastado do seu eu interior, a 
garantia do bom senso, mas 
permitiu que seu cérebro 
passasse a agir sem acolher as 
boas infl uências provenientes 
da alma, passando a praticar 
atos inesperados. 

Rifkin deixou em aberto a 
grande questão da humani-
dade alertando que o fi m dos 
empregos pode constituir o 
colapso da civilização como 
a conhecemos, ou assinalar 
os primórdios de uma grande 
transformação social e um 
renascimento do espírito 
humano.

 
(*) - Graduado pela FEA/USP, é autor 
dos livros: Nola – o manuscrito que 
abalou o mundo; Desenvolvimento 

Humano; O Homem Sábio e os 
Jovens; A trajetória do ser humano 

na Terra – em busca da verdade e da 
felicidade; e O segredo de Darwin - 
Uma aventura em busca da origem 
da vida. (bicdutra@library.com.br); 

Twitter: @bidutra7
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News@TI
Torneio global inédito de Clash Royale abre 
inscrições para brasileiros
@Diferentes jogos, variadas plataformas. Hoje em dia o mundo dos 

games tem cada vez mais opções para agradar os mais diversos 
gostos. É com isso em mente que o Red Bull M.E.O. (Mobile eSports 
Open) estreia em 2018 e que, agora, abre inscrições no Brasil para 
selecionar o representante do país na etapa mundial, que acontece-
rá no início de 2019. Unindo diferentes jogos para celular em uma 
única competição, em seu ano de estreia o evento escolheu focar em 
Clash Royale e, por aqui, vai selecionar o melhor player brasileiro em 
qualifi catórias nos dias 17 e 24 de novembro. Desde sábado (10), os 
interessados podem se inscrever pelo site [https://www.redbull.com/
br-pt/events/meo] e, assim que receberem a confi rmação, terão acesso 
a uma das duas classifi catórias online, programadas para os dias 17 
e 24 de novembro. Dessas disputas sairão 16 participantes (oito em 
cada data) para a fi nal nacional, também online, marcada para 1 de 
dezembro (https://www.redbull.com/br-pt/events/meo).

 

Veículos com lances iniciais a partir de
R$ 1 mil em leilão online
@As vantagens de comprar e vender um carro, entre pessoas físicas, 

totalmente online, sem intermediação e com o preço decidido 
em leilão é uma inovação que a VIP Direto trouxe para o mercado 
brasileiro há menos de um ano. Para dar oportunidade a todos de 
aproveitar a primeira Black Friday da empresa, a plataforma de leilões 
online ampliou a temporada de descontos de 1º a 24 de novembro. Os 
veículos poderão ser arrematados com valores até 50% abaixo do que 
são comercializados no mercado. Haverá também ofertas especiais. 
Nos dias 5 e 12 de novembro, foram ofertados carros com lances 
iniciais a partir de R$ 1 mil para os leilões especiais que acontecem 
em 14 e 21 de novembro, respectivamente. Para participar dos leilões 
da VIP Direto, os interessados devem se cadastrar gratuitamente no 
site www.vipdireto.com ou baixar o aplicativo VIP Direto disponível 
na Play Store e App Store.

Um árbitro da divisão Pro-
mozione, que equivale à sexta 
divisão do futebol italiano, foi 
agredido no domingo (11) por 
dois torcedores durante uma 
partida entre o Virtus Olym-
pia e Atletico Torrenova, em 
Roma, na Itália. No confronto, 
que terminou com a vitória 
do Torrenova por 3 a 2, o juiz 
Riccardo Bernardini expulsou 
dois jogadores da equipe do 
Olympia, que estava jogando 
em casa, além de um dos gols 
do time visitante ter saído 
nos acréscimos do segundo 
tempo.

Revoltados com as deci-
sões de Bernardini, os dois 
torcedores do Olympia, que 
possuem entre 25 e 35 anos, 
invadiram o gramado após o 
término do jogo e agrediram 
o árbitro. Durante a confusão, 
um deles empurrou o juiz, 
que caiu e bateu a cabeça no 
concreto. Bernardini perdeu a 
consciência e começou a ter 
convulsão, mas foi socorrido 
pelo massagista do Torrenova 
Yuri Alviti, um ex-chefe dos 
ultras da Lazio. O árbitro foi 
rapidamente levado ao hospi-
tal, onde tomou três pontos na 
cabeça e passou a noite em 
observação.

O caso gerou indignação no 
futebol italiano. O presidente 

Juiz fi cou gravemente ferido após bater a cabeça no concreto.

Para jornal cubano, 
Bolsonaro é o 
‘perigo que se 
aproxima’

O jornal “Granma”, ligado 
ao governo cubano, defi niu o 
presidente eleito do Brasil, Jair 
Bolsonaro, como um “perigo 
que se aproxima”.

Em um artigo assinado pela 
jornalista Daina Caballero e pu-
blicado há dois dias, o “Granma” 
questionou as aspirações de Bol-
sonaro na política externa, res-
saltando que o político tem sido 
comparado ao norte-americano 
Donald Trump e ao ex-ditador 
chileno Augusto Pinochet.

“A política externa de Bol-
sonaro será um tema para ser 
acompanhada. Durante a cam-
panha eleitoral, o político falou 
em proibir o ‘viés ideológico’ 
na diplomacia e até em sair da 
ONU”, destacou o jornal. “Sem 
dúvida, outra maneira de seguir 
os passos do senhor do norte 
[Trump]”.

O diário citou a promessa de 
Bolsonaro de transferir a embai-
xada brasileiro em Israel de Tel 
Aviv para Jerusalém, as críticas 
aos cerca de 11 mil médicos 
cubanos que atuam no Brasil e 
as declarações polêmicas do en-
tão candidato do PSL de cunho 
xenófobo e discriminatório. “O gi-
gante sul-americano [Brasil] terá 
que enfrentar tudo isso, e assim, 
também toda a América Latina”, 
disse o jornal, prevendo que a 
política de Bolsonaro impactará 
todo o continente (ANSA).

Em uma das raras declarações 
públicas sobre o estado de saúde 
do ex-piloto Michael Schumacher, 
a esposa do heptacampeão de Fór-
mula 1, Corinna Betsch, quebrou 
o silêncio e afi rmou na segunda-
-feira (12), em carta aberta, que 
seu marido vai continuar lutando 
pela vida. “Todos nós sabemos que 
o Michael é um lutador e jamais 
desistiremos”, escreveu Corinna 
ao amigo e músico alemão Sascha 
Herchenbach, que foi o autor de 
uma canção dedicada ao ex-piloto 
e intitulada de “Born to Fight” 
(“Nascido para Lutar”, em tradu-
ção livre).

“Gostaria de agradecer sincera-
mente por esta mensagem e este 
belo presente que nos ajudará neste 
momento difícil. É bom receber tan-
tos pensamentos gentis e palavras 
de conforto. É um grande apoio 

para nossa família”, acrescentou a 
esposa de Schumacher. O músico, 
por sua vez, em entrevista à revista 
alemã “Bunte”, afi rmou que não es-
perava um retorno de Corinna, que 
é raramente vista em público após 
seu marido ter sofrido o acidente.

“Eu não esperava ter um retorno 
dela e fi quei muito emocionado. A 
carta foi escrita à mão e é assinada 
pela Corinna. Ela disse ter fi cado 
muito agradecida com música, a 
qual inspirou “a família em um 
momento tão difícil”, disse Her-
chenbach, em entrevista à revista 
alemã “Bunte”. Em dezembro de 
2013, a vida de Schumacher mudou 
quando sofreu um grave acidente 
enquanto esquiava em uma pista de 
esqui em Méribel, no sul da França. 
Ele caiu e bateu a cabeça em uma 
rocha e, desde então, lida com as 
sequelas da colisão (ANSA).

EP
A

O conteúdo da campanha 
está disponível no site. 
Carmita Abdo, presi-

dente da Associação Brasileira 
de Psiquiatria (ABP), explica 
que a empatia não é passar a 
mão na cabeça ou sentir pena de 
quem sofre com a doença, mas 
se colocar no lugar do outro. 

“É se reconhecer no outro. 
Nós na ABP falamos muito de 
combater o estigma da depres-
são e nada melhor que exercitar 
a empatia”, disse.

De acordo com a médica, a 
empatia envolve processos afe-
tivos e cognitivos e se traduz na 
capacidade de perceber os sen-
timentos e emoções da outra 
pessoa, sem julgamentos. Se-
gundo ela, as doenças mentais 
estão entre as dez patologias 
mais prevalentes de um total 
de 32 doenças incapacitantes 
para o trabalho.

A engenheira Bernadete de 
Araújo, de 64 anos, conta que a 
depressão a afetou de diversas 
formas. Ela sofreu de forma re-
corrente desde a infância, mas 
notou sintomas exarcebados na 
vida adulta. Ainda assim, demo-
rou oito anos para conseguir o 
diagnóstico. “Houve um tempo 
na minha vida em que eu não 
conseguia raciocinar, somar 
ou subtrair. Eu fazia relatórios 
em outras línguas, mas não 
conseguia ler uma manchete 

A empatia não é passar a mão na cabeça ou sentir pena de quem sofre com a doença, mas se 

colocar no lugar do outro.
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Campanha pede empatia com 
pessoas que sofrem de depressão
Foi lançada ontem (13), na capital paulista, a campanha de esclarecimento sobre a depressão Pode 
Contar, com enfoque na empatia, ou seja: a capacidade de familiares e amigos se colocarem no lugar 
da pessoa que sofre  com a depressão

de jornal. De repente, eu me 
tornei impaciente, ansiosa e 
até agressiva. Eu sentia uma 
tristeza enorme e não entendia 
a razão”, lembrou.

Para a cardiologista Roberto 
Miranda, da Faculdade de Me-
dicina da USP, muitas vezes é o 
médico primário – como cardio-
logista ou ginecologista – que 
identifi ca os sintomas. “Mui-
tos pacientes têm alterações 
cardíacas, dor de cabeça, dor 
no peito, palpitações e crises 
de hipertensão. Eles vinham 
ao pronto-socorro com essas 
crises e, após o tratamento con-
tra a depressão, não voltavam 
mais ao atendimento de emer-
gência”, alerta. O especialista 
explica que a depressão tem 

também relação com outros 
eventos cardiovasculares e está 
associado ao aumento do risco 
de infarto.

Táki Cordás, coordenador 
de ambulatório no Instituto 
de Psiquiatria do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da USP, disse que 
quanto menos desenvolvida é a 
sociedade, maior a demora para 
se buscar ajuda. “Estima-se 
que 70% das pessoas que pre-
cisam de tratamento não estão 
recebendo”, disse ele. Depois 
de alcançar o diagnóstico, de 
30% a 50% dos pacientes não 
continuam com o tratamento, 
um índice preocupante para 
Cordás. “Preciso lembrar que 
o antidepressivo não vícia, não 

muda a personalidade, não vai 
te deixar ligado. Assim como o 
indivíduo que tem hipertensão, 
diabetes, o depressivo precisa 
do medicamento”, disse.

Ele avalia que o tempo do 
tratamento pode variar con-
forme a quantidade de crises 
apresentadas pelo paciente. 
Dependendo do caso, pode ser 
de um ano ou, para aqueles que 
sofreram mais de três crises na 
vida, o tratamento pode durar a 
vida inteira. “A nossa medicina 
ainda é apenas controladora da 
doença”, explicou. De acordo 
com ele, o paciente que toma 
a medicação por seis meses e 
decide descontinuar o uso tem 
80% de chances de sofrer uma 
recaída (ABr).

Árbitro é agredido durante jogo 
e gera indignação na Itália

do Comitê Olímpico Nacional 
Italiano (Coni), Giovanni Ma-
lagò, afi rmou que fi cou “muito 
impressionado” com a violên-
cia, e declarou que lutará para 
que esse “caso vergonhoso” seja 
esclarecido. Em uma coletiva 
de imprensa, o presidente da 
Federação Italiana de Fute-
bol (Figc), Gabriele Gravina, 
afi rmou que medidas devem 
ser tomadas para evitar mais 
agressões contra árbitros, e 
que o tema será “prioridade 
absoluta” no próximo conselho.

O ministro do Interior da 
Itália, Matteo Salvini, pediu 
penas mais duras aos agresso-
res e relembrou que a violência 
contra árbitros são recorrentes 
no esporte do país. “Estamos 

diante de uma emergência 
educacional, eu não achei que 
houvesse campos de futebol 
para defender. Todos os anos 
há centenas de agressões 
contra árbitros e três quartos 
da violência são cometidos por 
membros dos clubes (jogado-
res, treinadores, dirigentes)”, 
disse Salvini.

O presidente da Associação 
Italiana de Árbitros (AIA), 
Marcello Nicchi, afi rmou que o 
estado de saúde de Bernardini 
não é bom e que o ataque foi 
“covarde”. Ele também decla-
rou que depois do “enésimo e 
infeliz” episódio de violência, 
não serão enviados juízes para 
todos os jogos programados 
no torneio (ANSA).

Esposa diz que Schumacher 
continuará lutando pela vida



Transparência dos recursos 
da advocacia paulista

Página 3

www.netjen.com.brEconomia
São Paulo, quarta-feira, 14 de novembro de 2018 

A - Clássicos Sertanejos
Com uma proposta moderna e pioneira dentro da música sertaneja, 
a Barra da Saia (única banda feminina de música sertaneja do Brasil) 
sobe ao palco do Teatro Itália, às 18h, no próximo domingo (18) com 
o show do projeto “A História da Mulher na Música Caipira”. A banda 
faz uma homenagem as principais artistas que desbravaram a música 
caipira no País, mostrando ao público a importância e a contribuição 
dessas cantoras, compositoras e intérpretes que estiveram bem à frente 
do tempo abrindo espaço para as novas e atuais gerações. A entrada é 
gratuita e os ingressos devem ser retirados com 1 hora antecedência. 
Siba mais em: (www.mulhernamusicacaipira.com.br).

B - Festival de Inovação
A Business France, com o apoio de seus patrocinadores e parceiros, 
realiza no próximo dia 28, no Cubo, um concurso de pitches que reu-
ne num só lugar, startups e empresas do Brasil e da França, grandes 
players, especialistas internacionais e investidores, para apoiar projetos 
de startups brasileiras e francesas em processo de desenvolvimento 
internacional. O evento acontece dentro do projeto “French Tech Tour 
Brazil” que trará ao país uma delegação de 11 empresas francesas inova-
doras para promover a tecnologia francesa e realizar encontros B2B com 
novos parceiros e clientes. Outras informações pelo link: (https://www.
sympla.com.br/reveal--invest-day-by-french-tech-tour-brazil__370796).

C - Saúde do Trabalhador
A Fundacentro, Faculdade de Saúde Pública e o CESTEH (Fiocruz), rea-
lizam, no dia 5 de dezembro, das 9h às 12h30, o 67º Encontro Presencial 
para discutir o tema Intervenção em Saúde do Trabalhador. Pesquisadores 
discorrerão sobre as formas de intervenção no campo da saúde do trabalhador 
e desafi os do Laboratório de Mudanças que consiste em uma metodologia 
que muda a forma de intervenção, criando um espaço de aprendizado junto 
com a construção de soluções sistêmicas em uma atividade de produção de 
bens ou serviços. Informações e inscrições pelos telefones (11) 3066-6323 
ou (11) 3066-6368 e e-mail: (sev@fundacentro.gov.br).

D -  Cuidados Paliativos 
Com o tema “Consolidando Conquistas/ Rompendo Barreiras”, a Acade-

mia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP) realiza em Belo Horizonte 
o 7º Congresso Internacional de Cuidados Paliativos, entre os próximos 
dias 21 e 24. Serão abordados temas que envolvem desde assuntos 
relacionados a políticas públicas, comunicação, diretivas antecipadas 
de vontade e testamento vital, cuidados com a equipe, espiritualidade, 
cuidados paliativos pediátricos e perinatais, entre outros. Além das 
palestras, serão realizados quatro cursos pré-congresso. Informações: 
(http://congressoancp2018.com.br/). 

E - Finanças no podcast
O Jornalista Alex Campos estreou no Colmeia Podcast o seu programa 
“Faça as pazes com o dinheiro”. Semanalmente, a atração  apresenta 
histórias, fatos, dados e informações relevantes visando promover o 
conhecimento sobre investimentos. O programa traz também entrevistas 
com especialistas, que dão dicas e alertas para quem busca alcançar um 
objetivo fi nanceiro. O ‘Faça as pazes com o dinheiro’ está disponível no 
Colmeia Podcast, plataforma dedicada a conteúdos sob demanda, que 
busca qualifi car, diversifi car e integrar conteúdos em áudio e assim 
consolidar um novo modelo de rádio. (www.colmeiapodcast.com.br).    

F - Prêmio do Turismo
Já está disponível no Portal do Ministério do Turismo os links para vo-
tação online da 1ª edição do Prêmio Nacional do Turismo. Os destaques 
do turismo brasileiro em 2018 serão reconhecidos através de votação 
popular. Os vencedores vão receber troféus e certifi cados concedidos 
pelo MTur. A premiação objetiva identifi car, reconhecer e premiar ini-
ciativas, casos de sucesso do turismo e profi ssionais que tenham inovado 
ou trabalhado de forma proativa para o desenvolvimento do turismo no 
Brasil. São cinco fi nalistas para cada uma das cinco categorias: Academia, 
Governo, Iniciativa Privada, ONGs e Imprensa e Mídias Sociais (www.
turismo.gov.br).

G - Inteligência e Desinteligência
O Instituto de Estudos Avançados (IEA) da USP e o Itaú Cultural pro-
movem o encontro ‘A Máquina, Inteligência e Desinteligência: Utopia e 
Entropia à Vista’, que será realizado entre os próximos dias  21 e 23, na 
sede do Itaú Cultural. O encontro discutirá a presença da inteligência 

artifi cial na Biologia, Medicina, Cultura, Direito e no futuro da Computa-
ção. Estão confi rmadas conferências com Michael Resch, diretor do High 
Performance Computing Center Stuttgart, da Universidade de Stuttgart, 
e Anders Sandberg, do Future of Humanity Institute, da University of 
Oxford, Reino Unido. O evento é gratuito e aberto ao público. Mais infor-
mações: (www.iea.usp.br/eventos/maquina-inteligencia#programacao). 

H - Almoço Benefi cente 
Com mais de 18 anos de tradição, a Associação Helena Piccardi de 
Andrade Silva (www.ahpas.org.br), apoiada pela apresentadora Eliana 
Michaelichen - realiza no próximo dia 25, no Espaço Villa Blue Tree,  o 
tradicional almoço benefi cente em prol de jovens e crianças em trata-
mento de câncer que residem nas extremidades da cidade. O evento 
contará com a presença da jornalista Carla Vilhena e do Kauan Ceglio, 
ator mirim do SBT, durante as atividades do leilão de produtos e bazar 
de Natal. O convite individual tem o custo de R$160 e contempla o 
atendimento diário de 1 criança com câncer e pode ser adquirido na 
sede, Rua Joaquim Nabuco, 119 - Brooklin. Mais informações: (www.
ahpas.org.br). 

I - Rodada de Investimentos 
A Remederia, startup que está sendo conhecida como o “iFood dos 
Remédios”, lançou rodada de investimento para pequenos e médios 
investidores. A rodada será concluída na próxima segunda-feira (19), 
com possibilidades de investimentos de R$ 1 mil a R$ 50 mil.
O valor investido será revertido em percentual da empresa da se-
guinte forma: R$ 50 mil dá direito a 1%; R$ 25 mil a 0,5%; R$ 10 
mil a 0,2%; R$ 5 mil a 0,1% e R$ 1 mil a 0,02%. Na simulação feita 
pela Startup, quem investir R$ 5 mil ganhará R$ 1 milhão caso a 
empresa seja vendida por R$ 1 bilhão mais adiante. A rodada está 
sendo feita na modalidade de crowdfunding, por meio do Catarse. 
Mais detalhes podem ser obtidos no site (https://www.catarse.me/
anjos-do-remederia).

J - Evento para Startups
Pela primeira vez no Brasil, Ekaterina Skorobogatova, VP de Growth 
da TheVentureCity, confi rma sua participação na 5ª edição do Case, 
maior evento para startups da América Latina, que acontece entre os 
próximos dias 29 e 30, no Centro de Eventos Pro Magno. Vem falar 
sobre como usar métricas para escalar startups. Ela traz experiência 
em estratégias de crescimento para ajudar as startups a escalar seus 
negócios. Fundada em 2011, a Associação Brasileira de Startups 
(ABStartups) é uma entidade que possui mais de 6 mil startups em 
sua base de dados e tem como missão promover o ecossistema brasi-
leiro de startups nacionalmente e internacionalmente. Saiba mais em 
(https://case.abstartups.com.br/).
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A Seção São Paulo 

da OAB segue 

procedimentos que 
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utilização dos recursos 
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O emprego de cada centa-
vo passa por controles 
que visam dar maior se-

gurança às situações fi nanceira 
e patrimonial da entidade. No 
exercício fi nanceiro de 2017, o 
último auditado e aprovado, a 
OAB SP teve superávit de R$ 
18.930.315,00, fechando com 
patrimônio líquido de R$ 172 
milhões, representado pelas 
Casas da Advocacia por todo 
o estado, muitas delas constru-
ídas, reformadas e ampliadas 
nesta gestão, e as sedes da 
própria OAB SP, incluindo o 
belíssimo auditório recém-
-inaugurado.

A divisão dos recursos da 
anuidade é feita conforme o 
Regulamento Geral da OAB, 
sendo do total arrecadado 20% 
destinado à Caixa de Assis-
tência dos Advogados de São 
Paulo; 10% para o Conselho 
Federal; 2% para o Fundo de 
Integração e Desenvolvimento 
Assistencial dos Advogados; e 
3% para o Fundo Cultural.

O planejamento do orçamen-
to é amplamente discutido com 
toda a estrutura da entidade, 
incluindo cada uma das 240 
Subseções, que assim passam 
a ter recursos para custeio 
e investimentos deferidos 
previamente, distanciando a 
gestão de quaisquer questões 
políticas. Consolidadas todas 
as propostas, a Diretoria en-
caminha o orçamento para 
avaliação da Comissão de Or-
çamento e Contas, composta 
por Conselheiros e membros 
colaboradores com atuação 
profi ssional na área contábil, 

que segue para deliberação 
pelo Conselho Secional, sendo 
depois publicado na íntegra na 
internet.

A execução do orçamen-
to passa por controles do 
departamento financeiro e 
da controladoria. Cada aqui-
sição só é realizada sob três 
orçamentos e concordância 
de três diretores, de maneira 
justifi cada e documentada, e 
cada pagamento, mediante 
autorização de dois diretores. 
A Controladoria documenta 
cada gasto realizado.

Ao fi m de cada exercício 
fi nanceiro as contas são sub-
metidas a uma auditoria ex-
terna, sendo que, a cada três 
anos, há a troca da empresa 
que a realiza, para que não 
haja vínculos com a direção 
da entidade.

As contas são submetidas 
para parecer da Comissão de 
Orçamento, seguindo para 
deliberação do Conselho Se-
cional. Aprovadas, as contas 
são encaminhadas para a OAB 
Nacional, juntamente com 22 
documentos, como relatórios 
de gestão e de auditoria, ba-
lanço patrimonial comparado, 
balanço fi nanceiro, concilia-
ções bancárias, conforme de-
termina o provimento 101/20 
do Conselho Federal. As contas 
e os respectivos pareceres são 
publicados no site da Ordem.

Estamos agora no fi nal de 
preparação de um portal da 
transparência. Fruto de um 
trabalho iniciado pelo saudoso 
tesoureiro Carlos Roberto Ma-
teucci, o novo espaço servirá 
para consolidar e ampliar as 
informações hoje disponíveis, 
sempre na busca de aperfei-
çoar a prestação de contas 
aos advogados e advogadas de 
São Paulo.

  
(*) - É presidente da OAB SP.

Marcos da Costa (*)

Segundo fontes da em-
presa, Genish, que havia 
sido nomeado pelo grupo 

francês Vivendi, maior acionista 
da companhia, perdeu o apoio 
da gestora de recursos norte-
-americana Elliott, que controla 
o conselho de administração.

O cargo de CEO será assu-
mido interinamente pelo pre-
sidente da TIM, Fulvio Conti, 
até 18 de novembro, quando o 
conselho se reunirá novamente 
para defi nir o substituto de Ge-
nish. Por meio de uma nota, a 
empresa agradeceu ao executi-
vo pelo “trabalho desenvolvido 
no interesse da sociedade e de 
todos os seus stakeholders”.

A demissão chega poucos dias 
depois da divulgação dos resul- Amos Genish, nomeado pela Vivendi, foi afastado pela Elliott.

A estimativa de oferta de 
vagas temporárias pelo co-
mércio brasileiro para este 
fim de ano é positiva e pode 
chegar a um aumento de 5% 
em relação a 2017. Já a taxa 
de efetivação desses traba-
lhadores pode alcançar 15%, 
o maior patamar dos últimos 
três anos. Essa é a expectativa 
da Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP).

“Essa previsão de cres-
cimento se deve ao maior 
otimismo do comércio diante 
das estratégias econômicas 
delineadas pelo próximo 
governo. Com isso, o setor 

acredita em uma arrancada 
da economia em 2019 e do 
retorno do cenário que se 
apresentou no País antes da 
imersão na crise”, diz Alencar 
Burti, presidente da ACSP. 

O otimismo do varejo, se-
gundo ele, tem sido puxado 
pela melhora da confiança 
do consumidor. “Pelo que 
vimos em anos anteriores, 
quando a confiança cresce e 
as lojas vendem seus estoques 
no Natal, o ano seguinte já 
começa com números bons 
na indústria, o que estimula 
a efetivação de trabalhadores 
temporários” (AI/ACSP).

O volume de vendas do 
comércio varejista teve que-
da de 1,3% em setembro, 
na comparação com agosto, 
divulgou ontem (13) o IBGE. 
O resultado representa uma 
perda de ritmo, depois que 
as vendas subiram  2% no 
mês anterior. A média móvel 
do trimestre encerrado em 
setembro desacelerou de 0,5% 
para 0,1%. Os dados fazem 
parte da Pesquisa Mensal do 
Comércio e estão ajustados 
sazonalmente.

Na série sem ajuste sazonal, a 
comparação com setembro do 
ano anterior mostra estabilida-
de, com uma variação positiva 
de 0,1%. O terceiro trimestre 
de 2018 teve uma alta 1% em 
relação ao mesmo período 
do ano passado, e o ano de 
2018 acumula alta de 2,3% na 
comparação com os mesmos 
meses do ano anterior. Nos 
últimos doze meses, o comér-
cio varejista acumula uma alta 
de vendas de 2,8% no período 
encerrado em setembro. No 
ano fechado em agosto, a alta 
havia sido de 3,3%. 

Seis das oito atividades do 
comércio varejista tiveram 
queda em setembro. A venda 
de combustíveis e lubrifi can-
tes recuou 2% em relação a 
agosto, e a dos hipermercados, 
supermercados, produtos 

A média móvel do trimestre encerrado em setembro desacelerou 

de 0,5% para 0,1%.
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Eletrobras tem 
prejuízo de 
R$ 1,6 bilhão 
no terceiro 
trimestre

A Eletrobras registrou prejuí-
zo líquido de R$ 1,613 bilhão 
no terceiro trimestre, depois 
do lucro líquido de R$ 550 
milhões em igual período de 
2017. O resultado, de acordo 
com balanço divulgado na 
noite de segunda-feira (12) 
pela companhia, foi impactado 
principalmente pelas reservas 
para imprevistos no montante 
de R$ 2,201 bilhões, com des-
taque para R$ 1,518 bilhão de 
empréstimos compulsórios. 

O segmento de distribuição 
também contribuiu negativa-
mente, registrando prejuízo 
de R$ 998 milhões no terceiro 
trimestre. Os segmentos de ge-
ração e de transmissão apresen-
taram lucro de R$ 832 milhões 
e R$ 103 milhões no período, 
respectivamente. Há ainda R$ 
2,8 bi de passivo, referentes à 
venda das distribuidoras Cepi-
sa, Ceron, Boa Vista Energia 
e Eletroacre, que poderão ser 
revertidos no quarto trimestre, 
destacou a empresa.

No resultado acumulado de 
nove meses, a Eletrobras apre-
sentou um lucro líquido de R$ 
1,275 bilhão, em comparação 
com R$ 2,272 bilhões nos nove 
meses de 2017. Os segmentos 
de geração e transmissão apre-
sentaram lucro de R$ 2,518 
bilhões e R$ 1.629 bilhão, 
respectivamente, enquanto 
o segmento de distribuição 
apresentou prejuízo de R$ 2,002 
bilhões (ABr).

Conselho da TIM demite CEO e 
abre nova guerra de acionistas
O conselho de administração da operadora de telefonia italiana TIM revogou ontem (13) o mandato do 
CEO do grupo, Amos Genish, que estava no cargo desde julho de 2017

tados da TIM no terceiro trimes-
tre, que mostraram um prejuízo 
acumulado de 800 milhões de 
euros nos nove primeiros me-
ses de 2018 após a decisão do 
conselho de desvalorizar seu 
aviamento (lucro potencial) em 
2 bilhões de euros.

Para a Vivendi, essa decisão é 
uma forma de tentar “desestabi-
lizar” a operadora. No início de 
maio, quando a Elliott venceu a 
disputa para controlar o conse-
lho da TIM, o grupo francês já a 
havia acusado de querer “des-
mantelar” a empresa. A Vivendi 
deve pedir a convocação de 
uma nova assembleia de sócios 
para tentar retomar a maioria 
no conselho de administração 
(ANSA).

Volume de vendas do varejo 
caiu 1,3% em setembro

alimentícios, bebidas e fumo 
caiu 1,2%. Tiveram resultados 
positivos no volume de vendas 
os setores de móveis e eletro-
domésticos (2%) e tecidos, 
vestuário e calçados (0,6%).

O varejo ampliado, que inclui 
todas as atividades do varejo 
comum mais materiais de 
construção, veículos, motos, 
partes e peças teve um recuo de 
1,5% em setembro ante agosto, 
mas cresceu 2,2% em relação 
a setembro de 2017. A alta foi 
a décima sétima taxa positiva 
seguida na comparação intera-
nual. O volume de vendas dos 
materiais de construção teve 
queda de 1,7% em setembro, 
na comparação com agosto. 
Já os Veículos, motos, partes e 

peças teve estabilidade, com 
variação negativa de 0,1%.

A queda de vendas em rela-
ção a agosto foi registrada em 
16 das 27 unidades da federa-
ção. A maior retração foi na 
Paraíba, de -6,4%, e em Minas 
Gerais, de -3,1%. Entre os 11 
estados que tiveram cresci-
mento no volume de vendas, 
os destaques foram Rondônia, 
com 8,4%, Tocantins, com 
2,9%, e Acre, com 2,1%. No 
comércio varejista ampliado, 
diminui para oito o número 
de estados que tiveram recuo 
no volume de vendas. Entre 
essas unidade da federação 
estão Paraíba (-4,9%), Rio de 
Janeiro (-3,3%) e São Paulo 
(-1,1%) (ABr).

Efetivação de trabalhadores 
temporários pode chegar a 15%
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O fi nanciamento dos 
investimentos e o BNDES
O BNDES deve voltar a 

ser fortalecido em seu 

papel de fi nanciador 

da infraestrutura 

juntamente com o 

mercado de capitais

O Brasil precisa crescer, 
de forma sustentada, 
a taxas superiores à 

média do crescimento mundial 
para garantir a melhoria con-
tínua da qualidade de vida de 
seus cidadãos e para reduzir a 
distância que nos separa dos 
países desenvolvidos. Para 
tanto, além de equacionar o 
equilíbrio das contas públicas, 
é absolutamente indispensável 
ampliar signifi cativamente os 
investimentos públicos e pri-
vados tanto em infraestrutura 
quanto na modernização e 
ampliação da produção de bens 
e serviços sofi sticados.

É um esforço considerável 
pois se trata de aumentar a 
formação bruta de capital fi xo, 
FBKF, dos magros 16% atuais 
para um piso superior a 23% do 
PIB o que signifi ca aumentar os 
investimentos em sete pontos 
percentuais do PIB,num pais 
com elevado défi cit público 
e sem capacidade de inves-
timento. O restabelecimento 
da confi ança, num cenário de 
contas públicas ajustadas e 
de crescimento, a melhoria do 
ambiente de negócios através 
da redução da insegurança 
jurídica, desburocratização, 
reforma tributária e de um 
câmbio competitivo são todas 
condições essenciais para es-
timular os investimentos.

Neste ambiente, propício aos 
investimentos produtivos, é 
prioritário e indispensável dis-
por de um modelo de fi nancia-
mento da infraestrutura e das 
empresas privadas que possa 
fornecer crédito em volumes 
adequados e a custos compa-
tíveis com o retorno médio das 
empresas. Na grande maioria 
dos países, o sistema fi nan-
ceiro e o mercado de capitais 
cumprem a função a contento 
tornando supérfl ua, na prática, 
a necessidade de contar com 
bancos de desenvolvimento. 
Estes, quando existem nestes 
países, cumprem funções mui-
to específi cas e bem defi nidas.

Não é o caso do Brasil. Seu 
sistema fi nanceiro, limitado a 
um oligopólio bancário, tem 
deformações que vem de 
décadas de infl ação elevada e 
de um ambiente jurídico que 
dificulta a recuperação de 

créditos. Os bancos não tem 
funding de longo prazo, são 
excessivamente conservado-
res, inefi cientes e caros. O 
mercado de capitais, por outro 
lado, é pequeno, entre outros 
motivos porquê a concorrên-
cia dos juros historicamente 
elevados dos títulos públicos 
cria, na prática, um piso para 
os juros deste mercado o que 
reduz fortemente o acesso 
a este segmente já restrito, 
por sua natureza, às médias e 
grandes empresas.

Os economistas liberais nos 
dizem que, desde que juros 
baixos se mantenham, o mer-
cado de capitais pode cumprir 
o papel de fi nanciador de longo 
prazo no Brasil. O problema é 
que esta premissa está longe 
de ser factível no curto e médio 
prazo e, no longo prazo, como 
alguém já disse estaremos 
todos mortos. Ou seja, temos 
no Brasil, atualmente, o que 
costuma se chamar falha de 
mercado o que exige a inter-
venção do Estado para saná-la.

O instrumento já existe, é o 
BNDES que provou ao longo 
de mais de meio século sua 
importância no fi nanciamento 
da infraestrutura e da indus-
trialização do Brasil. Críticas 
recentes a eventuais favore-
cimentos e a fi nanciamentos 
feitos por injunções políticas 
podem e devem ser respon-
didas por medidas de reforço 
na governança e controles 
externos, e não via redução 
de seu funding e do aumento 
das taxas de juros praticadas 
como foi feito.

Se há, como está claro, falhas 
de mercado a serem corrigi-
das o BNDES tem um papel 
insubstituível a cumprir em 
função de sua experiência e 
da qualidade técnica de seus 
quadros. Ele deve voltar a ser 
fortalecido em seu papel de 
fi nanciador da infraestrutura 
juntamente com o mercado 
de capitais.

Por outro lado considerando 
que, na prática, o BNDES é 
o único fi nanciador de longo 
prazo para as pequenas e 
médias empresas, seja para 
exportação, para inovação e 
para aquisição de máquinas e 
equipamentos, a taxa de juros 
cobrada, nestes casos, deveria 
ser fi xa e ter um redutor pelo 
menos enquanto a TLP fi car 
acima do retorno médio das 
empresas.

 
(*) - É empresário e presidente do 

Conselho de Administração da 
ABIMAQ – Associação Brasileira da 

Indústria de Máquinas.

João Marchesan (*)

Bolsonaro 
anuncia general 
como ministro 
da Defesa

O presidente eleito Jair 
Bolsonaro confi rmou ontem 
(13) que o general de Exército 
Fernando Azevedo e Silva será 
o ministro da Defesa em seu 
futuro governo. O anúncio foi 
feito via Twitter, pouco depois 
de Bolsonaro chegar em Brasília 
para mais uma série de reuniões 
de transição. Inicialmente, o 
plano do presidente eleito era 
dar a pasta ao general Augusto 
Heleno, mas o militar acabou 
alocado no Gabinete de Segu-
rança Institucional.

Hoje na reserva, Azevedo e 
Silva foi chefe do Estado-Maior 
do Exército e comandante da 
Brigada Paraquedista. O gene-
ral participou da formulação 
de propostas para a campanha 
de Bolsonaro e foi nomeado 
recentemente como assessor 
político do presidente do STF, 
Dias Toffoli. Até ontem, o pre-
sidente eleito já tinha confi r-
mado os nomes dos ministros 
de Economia (Paulo Guedes), 
da Justiça (Sérgio Moro), da 
Casa Civil (Onyx Lorenzoni), 
da Agricultura (Tereza Cristi-
na), do GSI (Augusto Heleno) 
e da Ciência (Marcos Pontes)  
(ANSA).

O desembargador federal 
Abel Gomes, do TRF-2, con-
verteu em preventiva parte 
das prisões da Operação Fur-
na da Onça. Desdobramento 
da Operação Cadeia Velha, 
defl agrada pela força-tarefa da 
Lava Jato no Rio de Janeiro. 
A ação foi desencadeada para 
investigar a participação de 
deputados estaduais em es-
quema de corrupção, lavagem 
de dinheiro e loteamento de 
cargos públicos e mão de obra 
terceirizada, principalmente 
no Detran-RJ.

Gomes decretou que os 
deputados acusados André 
Correa (DEM), Coronel Jairo 
(MDB), Chiquinho da Man-
gueira (PSC), Marcos Abrahão 
(Avante), Luiz Martins (PDT) 
e Marcus Vinicius Neskau 
(PTB), que estavam presos 
temporariamente, passassem 
à prisão preventiva. Também 
foi confi rmada a prisão pre-
ventiva dos deputados Paulo 
Melo, Jorge Picciani e Edson 
Albertassi, os três do MDB.

A prisão temporária tem 
prazo de cinco dias, pror-

Desembargador Federal, Abel Gomes, no TRF-2.
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O governador eleito Wilson 
Witzel anunciou ontem (13) o 
nome de mais sete titulares de 
secretarias e órgãos de governo. 
Como prometido, a Secretaria 
de Segurança foi extinta, dando 
lugar a duas secretarias, da 
Polícia Militar e da Polícia Civil. 
Para a recém criada Secretaria 
de Governança, que substitui 
a Casa Civil, foi escolhido José 
Luís Cardoso Zamith. A Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Geração de Em-
prego e Renda, que substitui 
a Secretaria do Trabalho, será 
comandada pelo advogado 
Lucas Tristão.

A Secretaria da Polícia Civil 
será comandada pelo delegado 
Marcus Vinícius Braga. A Se-

Governador eleito Wilson 

Witzel.
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O assunto é controverso e 
divide os parlamentares. 
Além de divergências 

quanto ao mérito, há discordân-
cia também quanto ao melhor 
momento para se discutir e 
votar possíveis mudanças, visto 
que faltam menos de 50 dias 
para o fi m dos trabalhos legis-
lativos deste ano. A maioria dos 
senadores acredita que o tema 
deve fi car somente para o ano 
que vem, já que na última elei-
ção, das 54 vagas em disputa, 
46 serão ocupadas com novos 
nomes. 

É o que pensa, por exemplo, 
Cristovam Buarque (PPS-DF). 
“Não acredito que em 2018 
ainda se consiga modificar 
qualquer coisa minimamente 
substancial. Primeiro porque 
muitos de nós, eu inclusive, não 
estaremos aqui no próximo ano. 
Não vejo problema em votar, 
por exemplo, a aprovação de 
um embaixador. Mas na hora 
de votar Previdência e Estatu-
to do Desarmamento, não me 
sinto com legitimidade. Além 
disso, é algo que leva tempo, 
vai render muitos debates e 
passar por comissões. Não vejo 
como aprovar isso este ano”, 

A maioria dos senadores acredita que o tema deve fi car somente 

para o ano que vem.
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A Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara aprovou, ontem  (13), proposta que 
equipara a neurofi bromatose (Síndrome de Von 
Recklinghausen) às outras defi ciências físicas e 
intelectuais para garantir os mesmos direitos e 
benefícios sociais determinados na Constituição. 
O relator, deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS), 
deu parecer pela constitucionalidade da proposta. 

A medida está prevista no projeto do deputado 
Sergio Vidigal (PDT-ES). O texto determina 
que os órgãos competentes elaborem cadastro 
único das pessoas com a síndrome, contendo as 

seguintes informações: condições de saúde e de 
necessidades assistenciais, acompanhamentos 
clínicos, assistencial e laboral e mecanismos de 
proteção social.

As neurofi bromatoses são doenças genéticas 
que podem causar tumores na pele e no siste-
ma nervoso, problemas de crescimento e de 
aprendizagem, defeitos ósseos e uma série de 
outros danos à saúde. A proposta tramitou em 
caráter conclusivo e segue para o Senado, a não 
ser que haja recurso para votação pelo Plenário 
(Ag.Câmara).

Isenção de 
tributos para 
o milho e 
derivados

A venda de milho em grãos, 
óleo e farelo poderá fi car isen-
ta das contribuições para os 
Programas PIS/Pasep e para 
o Cofi ns. É o que determina 
o projeto, cuja discussão teve 
início ontem (13), na Comis-
são de Agricultura e Reforma 
Agrária do Senado. A votação 
da proposta foi adiada para a 
próxima reunião.

O projeto, do senador Cidinho 
Santos (PR-MT), propõe a isen-
ção para o milho por razões de 
“justiça e isonomia”, uma vez 
que esse benefício tributário já 
é dado à soja e seus derivados. 
O presidente da comissão, sena-
dor Ivo Cassol (PP-RO), defen-
deu a aprovação do projeto sob 
o argumento de que ele “vem 
fortalecer e ajudar o setor, que 
tanto precisa, especialmente 
para a cadeia produtiva”. 

O relator é o senador Welling-
ton Fagundes (PR-MT). Depois 
de aprovado, a proposta segue 
para a Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE), onde re-
cebe decisão terminativa (Ag.
Senado).

O senador Lasier Martins 
(PSD-RS) criticou ontem (13) 
o projeto que está na pauta do 
Senado e que retira do alcance 
da Lei da Ficha Limpa os que 
foram condenados por crimes 
anteriores a 2010, quando a 
lei foi sancionada. Lasier disse 
que a matéria foi colocada na 
pauta sem o conhecimento 
da maioria dos senadores. Há 
um requerimento de urgência 
para votação da matéria. Para 
o senador, não pode haver po-
líticos com a “fi cha meio limpa, 
meio suja”.

“Eu quero pedir aos pares que 
votemos contra essa pretendida 
revogação, ou alteração, da 
Lei da Ficha Limpa. Esta Casa 
já contribuiu muito para uma 

depuração da política, da velha 
política, mas precisamos ir mais 
fundo. Tem muita coisa que 
tem sido mal encarada ainda 
pelo Senado e que nós preci-
samos corrigir. Nós precisamos 
atender de uma vez por todas 
a vontade popular dos brasi-
leiros que querem mudanças. 
Nós precisamos preservar e 
defender a fi cha limpa”, disse 
Lasier Martins.

Segundo o senador, dados do 
TSE apontam que dos mais de 
29 mil de registros de candi-
daturas para as eleições deste 
ano, 173 foram barrados em 
razão da Lei da Ficha Limpa. 
O parlamentar salientou que 
o Senado precisa defender e 
preservar a lei (Ag.Senado).

Mudança no Estatuto 
do Desarmamento deve 

mobilizar senadores em 2019
A revisão do Estatuto do Desarmamento será um dos temas polêmicos a serem enfrentados pelos 
senadores

que tem de ser tratada pela 
próxima legislatura. “Se o 
presidente eleito quer mesmo 
enfrentar essa matéria, ele que 
encaminhe para o Legislativo 
a partir do ano que vem. Nós 
não temos delegação para tra-
tar desse assunto. O governo 
eleito no último domingo tem 
que enfrentar as pautas que ele 
mesmo apresentou durante a 
campanha”, afi rmou.

Opiniões parecidas têm dois 
representantes do Rio Grande 
do Sul no Senado: o senador 
Paulo Paim (PT), que é contra 
facilitar o acesso da população 
às armas, e o senador Lasier 
Martins (PSD), que é a favor 
de modifi cações na legislação. 
Ambos continuarão no Senado 
no próximo ano e acham difícil 
votação agora em 2018. Já para 
os senadores Magno Malta (PR-
-ES), José Medeiros (PSD-MT) 
e Flexa Ribeiro (PSDB-PA), a 
questão está relacionada pelo 
tempo exíguo até o fi m da legis-
latura, mas pelo interesse dos 
parlamentares. “Tempo há, sim. 
Desde que haja vontade política. 
Quando o Parlamento quer e de-
fi ne, as coisas andam”, afi rmou 
Flexa Ribeiro (Ag.Senado).

afi rmou o parlamentar, que se 
diz “radicalmente contra armar 
a população civil”.

Outro parlamentar que disse 
ser muito difícil deliberar defi ni-
tivamente sobre a questão este 
ano é Lídice da Mata (PSB-BA), 
que assumirá um mandato 
na câmara  dos Deputados a 
partir de 2019. “Duvido que 
deputados e senadores que 
não se reelegeram queiram 
mexer num vespeiro desse. Da 
mesma forma que existe um 

grupo radicalizado querendo 
armar o Brasil, existe também 
um grande número de pessoas 
que são contra a liberação total 
das armas”, opinou a senadora, 
que também é contra mudança 
no Estatuto.

O senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP) vai mais longe. 
Para ele é impossível o atual 
Congresso tratar do assunto. 
Trata-se de uma pauta exaus-
tivamente debatida durante a 
última campanha eleitoral e 

TRF-2 torna deputados estaduais 
do Rio presos preventivos

rogável por mais cinco, e é 
usada para garantir o sucesso 
da coleta de provas. Já a prisão 
preventiva não tem prazo pre-
defi nido e é um recurso usado 
pela justiça para impedir novos 
crimes e preservar o inquérito. 
Em relação ao deputado Mar-
celo Simão (PP), a decisão de-
termina que ele fi que proibido 
de frequentar a Assembleia 
Legislativa e que entregue seu 
passaporte à Justiça.

Outro preso temporário 

que teve a prisão preventiva 
decretada foi o ex-secretário 
de governo do estado Affonso 
Henrique Monerat. A conver-
são em prisão preventiva tam-
bém foi decretada para Daniel 
Marcos Barbirato de Almeida, 
que é enteado do deputado 
Luiz Martins; José Antonio 
Wermelinger Machado, chefe 
de gabinete de André Correa; 
e Leonardo Mendonça An-
drade, assessor do deputado 
Marcos Abrahão (ABr).  

Witzel anuncia mais titulares de 
secretarias e órgãos

Robadey Jr. Também foram 
anunciados os nomes do futuro 
controlador-geral do Estado, 
que será o delegado da Polícia 
Federal Bernardo Cunha Bar-
bosa, e do procurador-geral 
do Estado, o advogado e atual 
integrante dos quadros da PGE 
Marcelo Lopes da Silva.

Com o anúncio de ontem, 
já são 11 os novos titulares 
de órgãos do futuro governo. 
Witzel havia divulgado na 
semana passada os nomes 
dos secretários de Governo, 
Gutemberg de Paula Fonseca; 
de Turismo, Otavio Leite; do 
diretor-presidente do Rio Pre-
vidência, Sérgio Aureliano, e 
do diretor do Procon, Cássio 
Coelho (ABr).

cretaria da Polícia Militar terá à 
frente o coronel Rogério Figuei-
redo de Lacerda. A Secretaria 
de Defesa Civil e o Corpo de 
Bombeiros continuarão sob o 
comando do coronel Roberto 

Benefícios sociais a quem tem neurofi bromatose

Senador é contra alterações 
na Lei da Ficha Limpa

Waldemir Barreto/Ag. Senado

Senador Lasier Martins



Grande cooperativas 

de táxi poderiam ter 

criado um aplicativo de 

mobilidade como o que 

eu desenvolvi em 2011 

antes que eu o fi zesse 

– inclusive, ofereci a 

eles essa possibilidade 

e recebi seguidos “não” 

como resposta

A maioria das empresas lis-
tadas na Global Fortune 
500, classifi cação das 500 

maiores corporações do mundo, 
nos anos 50 não estavam na 
lista em 2014. A idade média 
de um diferencial competitivo 
caiu de 30 anos, em 1984, para 
cinco anos em 2014. Eu sei 
que é assustador ler isso, mas 
a realidade é essa: existe uma 
boa chance da sua empresa não 
mais existir em apenas 10 anos. 

Estamos na era do cresci-
mento exponencial e o mer-
cado respeita religiosamente a 
conclusão de Charles Darwin, 
descrita em sua obra prima “A 
Origem das Espécies” – aque-
les que sobrevivem não são os 
mais fortes ou os mais rápidos, 
e sim aqueles que detém maior 
capacidade de adaptação. A 
cultura corporativista carrega 
como efeito colateral a cegueira 
seletiva. Alguns executivos pre-
ferem enxergar apenas aquilo 
que lhes convém – afi nal, por 
que se preocupar com algo que, 
no mínimo, lhe trará um enorme 
problema para defender peran-
te seus colegas? 

Sim, estou falando daqueles 
projetos disruptivos que mu-
dam completamente a forma 
como a empresa opera, muitas 
vezes, por décadas. Sabe aquele 
projeto que você engavetou 
porque preferiu não ter que 
enfrentar metade do time exe-
cutivo para aprová-lo? Ou pior, 
você tentou aprová-lo mas foi 
vigorosamente vetado - afi nal, 
a empresa já funciona daquela 
forma, os negócios vão bem e 
não há necessidade de correr 
o risco da mudança.

Se você é um funcionário/líder 
exemplar, provavelmente se 
identifi cou com o parágrafo aci-
ma, mas deixa eu te contar um 
segredo: o único risco que uma 
companhia corre nos tempos 
atuais é o de NÃO MUDAR! Para 
sair do clichê de citar exemplos 
norte-americanos, vou falar do 
Brasil mesmo. Grandes redes 
de pizzaria locais poderiam ter 
antevisto o fenômeno da adoção 
mobile, por exemplo – a Sala Vip 
ou a Parmê poderiam ter criado 
seu app de entrega de pizza, an-
tes que o IFood o fi zesse. A NET 
poderia ter criado seu serviço 
de streaming antes do Netfl ix.

Sabe por que nenhum destes 
exemplos acima se anteciparam 
ao que estava por vir? Por causa 
da cegueira seletiva. Meu avô 
costumava dizer que “a ideia 
vale 10 centavos a bacia” e eu 
não poderia concordar mais. 

Com certeza alguns executivos/
funcionários tiveram a ideia 
de fazer algo disruptivo em 
seus negócios, mas a cegueira 
coletiva impetrada no ambiente 
corporativo podou estes pontos 
fora da curva – e provavelmente 
estas companhia serão penali-
zadas severamente por cometer 
este erro.

Atualmente, temos mais de 
2 bilhões de aparelhos conec-
tados à internet e dentro de 
35 anos este número será de 
1 trilhão. Existe um mundo 
de oportunidades a serem 
aproveitadas e sua companhia 
tem duas opções: se vacinar 
contra a cegueira coletiva ou 
ser atropelada pelos novos 
entrantes, as famosas startups 
que estão ávidas por disruptar 
novos mercado com um time 
extremamente enxuto e um 
propósito transformador debai-
xo dos braços.

Vou listar 3 pontos práticos a 
serem adotados para evitar que 
sua empresa seja atropelada nos 
próximos anos.

(I) Fazer um hackaton 

por semestre: Hackatons são 
maratonas de desenvolvimen-
to, geralmente adotadas para 
softwares, mas que podem 
facilmente serem adaptadas 
para processos e produtos. 
Recomendo que aconteçam 
dois hackatons por ano na sua 
empresa e que cada projeto 
vencedor seja executado reli-
giosamente; sem dúvida será o 
melhor investimento em R&D 
que sua empresa fará.

(II) Democratize a opi-

nião: Não faz sentido contratar 
pessoas inteligentes e bem for-
madas para que a palavra fi nal 
seja de um diretor/gerente. É 
importante adotar a cultura da 
argumentação; se o estagiário 
tem um ponto, deixe que ele 
explique este ponto. Caso o 
gestor não concorde, ele tem 
o dever de contra-argumentar 
para provar o motivo de o pon-
to apresentado não ser viável. 
Adotando essa cultura, você irá 
incentivar seus funcionários/
colegas a contribuirem.

(III) Sente um dia por mês 

no call center: Todo gestor, do 
CEO ao gerente, deveria obriga-
toriamente sentar pelo menos 
um dia por mês no call center. 
É lá que você encontrará as res-
postas para o próximo grande 
lançamento da sua empresa, ou 
a adaptação no seu produto que 
lhe fará ganhar market share (e 
não na sua planilha de Excel).

O dever do CEO é construir 
uma companhia que irá destruir 
a sua em alguns anos. Lembre-
-se, a verdade é perecível e atu-
almente, sua validade é como 
um cubo de gelo no deserto. 

(*) - É fundador do Easy Taxi, o maior 
aplicativo de táxi do mundo que, sob 

sua gestão, foi expandido para 35 
países em 4 continentes.  Atualmente 

é CEO e fundador da Singu, maior 
aplicativo de serviços de beleza e 

bem-estar do Brasil e é autor do 
“Nada Easy”, best-seller na categoria 

negócios, já em terceira edição.

Como sua empresa vai 
morrer em 10 anos

Tallis Gomes (*) 
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Swift Armour S.A. Indústria e Comércio
CNPJ  60.713.823/0001-96 - NIRE  35 3 0004768 1

Assembléia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a 
realizar-se no dia 26 de novembro de 2018, às 8:00 horas, na sede social localizada na 
rua Cristóvão de Gouveia, 320, em São Paulo, SP, para tratarem da seguinte Ordem do 
Dia: a) Eleição da Diretoria para o Triênio 2018/2021; b) outros assuntos de interesse 
social. São Paulo, 9 de novembro de 2018. aa) Leontina Gioconda Bordon - Presidente.

Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, 
Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI

CNPJ/MF nº 11.282.212/0001-25

Convocação de Assembleia Geral Extraordinária 
A Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI, pessoa jurídica de 
direito privado, CNPJ/MF nº 11.282.212/0001-25, inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo sob nº 
948.144, com sede na Rua Machado Bittencourt, 361, sala 809, Vila Clementino, São Paulo/SP, convoca todos os sócios para 
Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 28/11/2018, na Rua Machado Bittencourt, 361, auditório 1, São Paulo/SP, 
em 1ª chamada às 18h30, em 2ª chamada às 19h30, e em 3ª e última chamada às 20h30, para, nos termos da cláusula 14ª 
do Contrato Social, deliberar em sede de Assembleia Geral Extraordinária sobre a seguinte ordem do dia: (a) Assuntos internos 
sobre falhas na prestação de serviços; (b) Atuação dos novos sócios; (c) assuntos financeiros de interesse da sociedade; (d) 
assuntos jurídicos de interesse da sociedade; (e) assuntos administrativos da sociedade; (f) demais assuntos de interesse da 
sociedade. Na data desta convocação a Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S 
Ltda. - SAMMEDI conta com 60 sócios. São Paulo, 05/11/2018. Dr. José Maria Correa da Silva - Diretor Presidente.

ABACO INCORPORAÇÕES E VENDAS DE IMÓVEIS LTDA.
CNPJ/MF 69.276.897/0001-87 - NIRE 35.211.884.838

Com fundamento no Art. 1.072 da Lei 10.406 de 2002, convoca os Sócios para Reunião
de Sócios a realizar-se aos 16/11/2018, às 9:30h, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua Manduri, nº 119, Jardim Paulistano, CEP 01457-020, para deliberar
sobre: i) encerrar as atividades da filial situada na cidade de Araraquara; ii) alterar o
endereço da sede da sociedade; iii) alterar o objeto social da sociedade; e iv) aprovar a
nova minuta de alteração do contrato social a ser firmada pelos sócios na reunião.

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1077030-37.2013.8.26.0100 (USUC 1273) O(A) Doutor(a) Paulo Cesar 
Batista dos Santos , MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, 
da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) 
Herdeiro de Fuad Samara, Marie Mattar Samara, a saber: Fuad Samara Junior; Adel Samara, 
Felipe Samara, Cloris Razuk Samara, Walter Porfirio dos Santos , réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Vanderlei Porfirio dos Santos e outros, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando 
a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Cel. Antônio Barroso, s/nº, lote 32 da 
quadra 12 setor 113 - Jardim Samara - São Paulo SP, com área de 250,00 m², contribuinte nº 
113.098.0012-9, 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. 

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

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste 
noticar os contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras 
pendentes. A não regularização integral no prazo de 05(cinco) dias a partir da publicação 
deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quais-
quer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”
Empresa: D. L. DA S. I.  CNPJ: **.*80.263/0001-** Contrato: 4500005167;Empre-
sa: L. A. G. DOS S. CNPJ: **.*65.390/0001-** Contrato: 4500017026;Empresa: F. 
S. E S. A. 24 H. LTDA - ME CNPJ: **.*06.833/0001-** Contrato: 4500014540;Em-
presa: S. B. T. LTDA - ME CNPJ: **.*40.910/0001-** Contrato: 4500020485;Empre-
sa: L. C. DE A. LTDA - ME CNPJ: **.*65.453/0001-** Contrato: 4500005067;Em-
presa: F. B. DE M. CNPJ: **.*84.498/0001-** Contrato: 4500025934

Everson Costa (*)

Era mais ou menos essa a impressão 
que eu tinha do Vale do Silício, na 
Califórnia, antes de fazer uma verda-

deira imersão em seus universos acadêmico 
e empresarial e constatar justamente o 
contrário. Na cidade que abriga gigantes 
como Google, Facebook e Tesla – e se or-
gulha de ostentar quase metade de todo 
o investimento de risco mundial em suas 
Startups –, a regra principal é perseguir a 
simplicidade, a diversidade e a rebeldia.

Tudo isso fi ca claro ao visitar os campus 
tecnológicos dessas grandes empresas e se 
sintetiza na experiência de dirigir o Tesla 
– um carro elétrico, sem motor e parcos 
recursos de série, mas que propicia algo 
que nenhuma supermáquina é capaz de 
fazer: locomover-se sozinho na maior parte 
do caminho pelas ruas da cidade. Quer 
rebeldia maior do que essa?

O futuro é simples. E essa talvez seja a 
maior das 10 lições que trago dessa expe-
riência transformadora, cujos melhores 
insights relaciono abaixo:
 • Pense gigante - A cultura da visão de 

negócios é nítida e deixa claro desde o 
início que cada um obtém os resultados 
que merece. Se não for para transfor-
mar a vida de milhões de pessoas ou 
revolucionar um segmento, não tem 
nem por que começar.

 • Todo dia é de aprender - O apren-
dizado no Vale vai muito além daquele 
praticado nas suas universidades. 
Percebe-se na cultura de suas Startups 
a busca diária pelo aprendizado, que 
surge por meio do método de tentati-
va e erro, das experiências relatadas 
pelos clientes, das métricas dos seus 
aplicativos e por novas tecnologias que 

As 7 lições que aprendi 
no Vale do Silício

Uma metrópole futurista, que 
respira sofi sticação em cada 

esquina e impressiona a todos 
pela suntuosidade de suas 

empresas bilionárias

estão sempre buscando novas soluções 
para antigos problemas.

 • Impressione pela simplicidade - 
Como já mencionei, a cultura da simpli-
cidade foi o que mais me impressionou. 
Ao visitar os campus do Google e do 
Facebook, por exemplo, percebe-se 
que não se preocupam em chamar a 
atenção pela aparência pura e simples. 

É um aprendizado muito signifi cativo 
para nós, que muitas vezes temos mania de 
nos preocupar com detalhes que não fazem 
diferença, quando na verdade o resultado 
costuma vir da simplicidade. 
 • Tenha humildade e saia do escritó-

rio para entender o cliente - Sair do 
escritório e ir conversar com as pessoas 
é uma tarefa considerada natural para 
a execução dos seus planos. Enquanto 
isso, no Brasil, o grande erro que a 
maioria das Startups comete é delegar a 
entrega e o atendimento para funcioná-
rios que nem sempre estão com a mente 
preparada para entender o cliente.

 • Não tenha medo de errar - Esse, 
talvez, seja o maior pecado da cultura 
empresarial brasileira. Temos muito a 
aprender com o Vale do Silício neste 
sentido. Por mais que se fale no Brasil 
de que errar faz parte, a sensação que 
tenho é de que ainda não internaliza-

mos isso. E estamos perdendo muito 
com esse costume antiquado.

 • Motive com visão e respeito - Por 
mais que você tenha uma ideia es-
petacular, quem vai executá-la são 
seus funcionários, certo? E eles só 
conseguirão ser produtivos se tiverem 
motivação para isso. 

Trata-se de uma motivação, porém, que 
vai muito além do oba-oba de palco. A regra 
é motivar com a visão da empresa, metas 
alcançáveis, um clima leve e divertido e a 
cultura de compreender que os tropeços 
fazem parte do caminho.
 • Persiga os resultados - Nenhum dos 

aspectos acima se sustenta se não hou-
ver lucro, obviamente. Neste sentido, 
as Startups do Vale são tão conscientes 
e pragmáticas como qualquer empresa 
tradicional. Cada passo é pensado 
em gerar lucro ou outros resultados 
signifi cativos, seja no curto, médio ou 
longo prazos. 

Todas essas são lições valiosíssimas e que, 
espero, possam contribuir para os nossos 
empresários refl etirem sobre como tornar 
as suas empresas mais atrativas para o mer-
cado, os investidores e os colaboradores. 

(*) - É CEO da Donuz – Startup de fi delização de 
clientes – e da recém-lançada Remederia, Startup 

conhecida como o “iFood dos Remédios”.

Divulgação

O confl ito entre o Exército de 
Libertação Nacional (ELN) e o 
governo colombiano registrou 
novos capítulos durante o último 
fi m de semana, distanciando as 
das partes de um acordo de paz. 
No último sábado (10), o grupo 
dinamitou o oleoduto Caño 
Limón-Covenãs, no município 
de Cubará, região central colom-
biana, o que causou vazamentos 
e contaminação nos rios locais. 

Segundo a Ecopetrol, empresa 
petroleira do país, já foram re-
alizados 79 ataques deste tipo 
no país somente em 2018, o que 
representa uma média de um 
atentado a cada quatro dias. No 
mesmo dia, integrantes do ELN 
pararam um ônibus em uma via 
principal do departamento de 
Cesar, fi zeram os ocupantes des-
cerem e incendiaram o veículo.

A polícia local interveio e o con-
fronto com criminosos deixou 
cinco feridos. Pouco depois, na 
mesma região, rebeldes queima-
ram um trator e um ônibus e fi -
zeram pixações em veículos para 
desafi ar o governo, que enviou 
cinco mil militares à área para 
combater as atividades do ELN.

“Nós vamos persistir na moti-
vação de desmobilização indivi-
dual desta organização [o ELN], 
para que deixem esse caminho 
criminoso. Vamos fazê-lo com 
uma grande capacidade de pre-
sença no território, para tirar 
deles lugares do país que nos 
últimos anos funcionaram como 
santuários”, disse o presidente 

colombiano, Iván Duque, que 
estava em Paris participando 
dos eventos que relembraram 
os 100 anos do fi m da Primeira 
Guerra Mundial.

“Se o ELN quer dialogar, deve 
libertar todos os sequestrados 
e pôr fi m a todas as suas ações 
criminosas”, acrescentou o pre-
sidente, sobre a possibilidade de 
retomar negociações com o gru-
po, sob mediação de Cuba. “Eles 
sabem que se querem seguir por 
esta via, o que vão ter em troca 
é toda a contundência do Estado 
colombiano, por meio da Força 
Pública e o Poder Judiciário. Não 
vamos nos deixar chantagear 
pelo ELN”, acrescentou. 

O grupo respondeu pelo Twit-
ter: “não engane a Colômbia [re-
ferência a Duque], seu governo 
não tem vontade de diálogo, 
nem de conciliação. Por que não 
aceitou conversar com os estu-
dantes? Eles não são responsá-
veis por privações de liberdade, 
não utilizam nossos métodos de 
resposta revolucionária à sua 
repressão militar”, escreveu o 
grupo, referindo-se a protestos 
ocorridos em universidades de 
Bogotá, que deixaram oito poli-
ciais feridos.

Após a dissolução das Forças 
Armadas Revolucionárias da Co-
lômbia (Farc), rebatizadas como 
Força Alternativa Revolucionária 
do Comum, o ELN se tornou a 
única guerrilha ativa no país e 
atualmente negocia a paz com 
o governo (ANSA).

ELN é única guerrilha ativa no país.

Novos ataques distanciam 
Colômbia e ELN de paz

ANSA

ODONTOCLINIC S.A.
CNPJ/MF Nº 11.519.109/0001-56.

AVISO AOS ACIONISTAS
Conforme deliberado na AGOE, realizada em 13 de novembro de 2018,  às 9h (“AGOE”), foi aprovado o aumento 
do capital social no valor de R$ 4.499.794,08 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, setecentos 
e noventa e quatro reais e oito centavos), mediante a emissão de 8.332.952 (oito milhões, trezentas e trinta 
e duas mil, novecentas e cinquenta e duas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço unitá-
rio de emissão de R$ 0,54 (cinquenta e quatro centavos de real), sendo que, em respeito ao artigo 171, §2º, 
da Lei nº 6.404/76, fica garantido aos acionistas minoritários o direito de preferência na subscrição do referi-
do aumento, na proporção em que participam do capital social, nos seguintes termos: (a) o eventual exercício 
de direito de preferência somente será aceito pela Companhia mediante integralização das ações subscritas à 
vista, em dinheiro, (b) a importância paga pelos acionistas minoritários que exercerem o direito de preferência 
terá o tratamento previsto no § 2º, do Artigo 171, da Lei nº 6.404/76 devendo ser entregue à acionista con-
troladora da Companhia, qual seja OSA Participações S.A. (CNPJ/MF: 11.964.439/0001-50), (c) a intenção de 
exercício de direito de preferência deverá ser comunicada à Companhia, por escrito, em até 30 dias a contar 
desta data, e (d) o silêncio de acionista minoritário, decorrido o prazo aqui estabelecido, será entendido como 
renúncia ao direito de preferência. A ata da AGOE encontra-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. 

Santana do Parnaíba, 14 de novembro de 2018. A Diretoria

Banco BMG S.A.
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 17 de Outubro de 2018.
01 - Data, Hora e Local: Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às onze horas, na sede 
da Companhia situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01, Sala 102, Parte, 
Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, 
Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 
02 - Convocação e Presença: Em atendimento à convocação realizada pelo Sr. Presidente do Conselho de 
Administração, nos termos do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes, além do Presidente, os 
Conselheiros Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, João Annes Guimarães, Roberto Faldini, Olga 
Stankevicius Colpo. Flávio, Pentagna Guimarães Neto, José Eduardo Gouveia Dominicale. 03 - Composição da Mesa: 
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Bernard Camille Paul Mencier, Presidente do Conselho de Administração, e 
secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - Ordem do Dia: Deliberar sobre a realização da oferta pública 
de distribuição primária e secundária de ações preferenciais de emissão da Companhia (“Ações” e “Oferta”, 
respectivamente). 05 - Deliberações: Após discussão da matéria constante da ordem do dia, os conselheiros presentes, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram a realização da Oferta, no Brasil, em mercado de 
balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução CVM 
400”) e as demais disposições legais aplicáveis, sob a coordenação de instituições fi nanceiras autorizadas a operar no 
mercado de capitais brasileiro e com a participação de determinadas instituições consorciadas também autorizadas a 
operar no mercado de capitais brasileiro, com esforços de colocação das Ações no exterior, sendo (a) nos Estados Unidos 
da América, exclusivamente para investidores institucionais qualifi cados (quali  ed institutional buyers), residentes e 
domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme defi nidos na Regra 144A, editada pela U.S. Securities and 
Exchange Commission dos Estados Unidos da América, em operações isentas de registro, previstas no U.S. Securities Act 
de 1933, conforme alterado, e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de 
quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos da América sobre títulos e valores mobiliários, e (b) nos 
demais países, que não os Estados Unidos da América e o Brasil, para investidores que sejam considerados não 
residentes ou domiciliados nos Estados Unidos da América ou não constituídos de acordo com as leis desse país (non-
U.S. persons), nos termos do Regulation S, editado pela SEC, no âmbito do Securities Act, e observada a legislação 
aplicável no país de domicílio de cada investidor. Nos termos do artigo 14, parágrafo 2°, da Instrução CVM 400, a 
quantidade de Ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 20%, nas mesmas condições e no mesmo preço 
das Ações inicialmente ofertadas. Adicionalmente, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de 
Ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% do total 
das Ações inicialmente ofertadas, nas mesmas condições e no mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, com a 
fi nalidade exclusiva de atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta. 
Nos termos do artigo 172, I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por 
Ações”), não será observado o direito de preferência. 06 - Aprovação: Todas as deliberações foram aprovadas por 
unanimidade sem qualquer ressalva ou restrição. 07 – Lavratura da Ata: Foi autorizada a lavratura desta ata em 
forma de sumário. 08 – Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, 
foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada pelos Conselheiros. São Paulo, 17 de 
outubro de 2018.  Bernard Camille Paul Mencier, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, João Annes 
Guimarães, Roberto Faldini, Olga Stankevicius Colpo, Flávio Pentagna Guimarães Neto, José Eduardo Gouveia 
Dominicale.  Bernard Camille Paul Mencier - Presidente da Mesa, Deise Peixoto Domingues - Secretária 
da Mesa. JUCESP nº 524.378/18-6 em 08.11.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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CINPAL COMPANHIA INDUSTRIAL DE
PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS

CNPJ/MF 49.656.192/0001-88 - NIRE 35.300.039.092
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de Julho de 2018

Aos 30 (trinta) dias do mês de julho de 2018, às 16:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho de
Administração da Cinpal Companhia Industrial de Peças para Automóveis, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 49.656.192/0001-88, em sua sede social na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220, na cidade de
Taboão da Serra, estado de São Paulo, atendendo prévia convocação, sob a presidência do Sr. Riccardo
Arduini e secretariada por mim Renata Bonsaver Mammana Milani, com a presença de todos os conselhei-
ros, ficando deliberado por unanimidade, conforme prerrogativa prevista no artigo 19, inciso viii dos Estatu-
tos da Sociedade, aprovados pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/11/2017, registrada na
Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 39.196/18-5, em sessão de 18/01/2018, que a diretoria
executiva da sociedade fica autorizada a praticar os atos necessários no exercício da competência que lhe
foi atribuída pelo artigo 24, inciso vi do diploma estatutário da sociedade para abertura de uma filial que terá
como atividade depósito fechado na rua João Pires de Camargo nº 340, CEP 06790-240, na cidade de
Taboão da Serra, estado de São Paulo devendo, para tanto, representar a sociedade para este desiderato
perante todas as repartições federais, estatuais, municipais além de todas as autarquias, agências regula-
doras e seus departamentos. Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação o Sr. Presidente
declarou encerrados os trabalhos, concedeu o tempo necessário à lavratura da presente ata que, na reaber-
tura foi aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração da sociedade. (aa.)
Riccardo Arduini - Presidente da Mesa, Renata Bonsaver Mammana Milani - Secretaria da Mesa,
Alessandro Arduini, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, Giancarlo Arduini, Harry Eugen Josef Kahn,
Riccardo Arduini, Vítor Luiz Taddeo Mammana. Taboão da Serra, 30 de julho de 2018. Declaramos que
a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.  Taboão da Serra, 30 de julho de 2018.
Riccardo Arduini - Presidente da mesa; Renata Bonsaver Mammana Milani - Secretária da mesa.
JUCESP nº 509.601/18-2 em 25/10/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CINPAL COMPANHIA INDUSTRIAL DE
PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS

CNPJ/MF 49.656.192/0001-88 - NIRE : 35.300.039.092
Ata da Reunião da Diretoria Realizada em 31/07/2018

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2018, às 10:30 horas, reuniram-se, em sua sede social, na Aveni-
da Paulo Ayres n° 240, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo os membros da diretoria da Cinpal
Companhia Industrial de Peças para Automóveis, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 49.656.192/0001-88,
NIRE 35.300.039.092, oportunidade em que, no exercício da competência que lhe foi atribuída pelo artigo 24,
inciso vi dos Estatutos Sociais aprovados pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/11/2017
registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n° 39.196/18-5 em sessão de 19/01/2018 e median-
te aprovação unanime do Conselho de Administração em cumprimento do disposto no inciso viii do artigo
19 dos Estatutos da Sociedade, foi deliberado por unanimidade pela abertura de uma filial que terá a ativida-
de de depósito fechado na rua João Pires de Camargo n° 340, CEP 06790-240, na cidade de Taboão da
Serra, estado de São Paulo, atribuindo-se à referida unidade um capital de R$ 10.000,00 (dez mil re-
ais) a ser destacado do Capital da Matriz da sociedade, nos termos do parágrafo único do artigo 2° do diplo-
ma estatutário da sociedade retro mencionado. A instalação da filial de depósito fechado será realizada
em imóvel que está sendo locado especificamente para esta finalidade. Não havendo outros assuntos a
serem objeto de deliberação o Sr. Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso e,
como ninguém se manifestou, concedeu o tempo necessário à lavratura da presente ata que, na reaber-
tura foi lida, aprovada e assinada por todos os diretores da sociedade. Taboão da Serra, 31 de julho de
2018. (aa.) Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da mesa, Riccardo Arduini - Secretario da Mesa,
Vitor Luiz Taddeo Mammana - Diretor Presidente, Riccardo Arduini - Diretor Vice Presidente. Declara-
mos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra, 31 de julho de 2018.
Vitor Luiz Taddeo Mammana - Diretor Presidente; Riccardo Arduini - Diretor Vice Presidente. JUCESP
nº 509.602/18-6 e NIRE 3590568119-2 em 25/10/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Madeira Energia S.A. - Mesa
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 29 de novembro de 2018, às 10:00 horas, na 
sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 
6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aumento de capital da 
Companhia no valor de até R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais), mediante a emissão de até
301.274.623 de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,4315
cada, a serem integralizadas  em moeda corrente do País, para fins de integralização na Santo Antônio Energia 
S.A. (“SAE”), em moeda corrente nacional; e (ii) instrução de voto da Companhia na condição de acionista da 
Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, para tomar todas as providências
cabíveis para a efetivação do aumento do capital social de sua subsidiária integral, conforme item “i” acima.
Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão depositar os
respectivos instrumentos de mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, 
do Estatuto Social, sob a referência “Assembleia Geral Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de 
antecedência da realização da Assembleia Geral. São Paulo, 14 de novembro de 2018. 

Madeira Energia S.A. - Mesa. Felipe Montoro Jens - Presidente do Conselho de Administração
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 14 de Novembro de 2018. Dia de São Leopoldo, São Nicolau 
Tavelic, Santa Veneranda, São Serapião, São Filomeno, São Lourenço, e Dia 
do Anjo Nelcael, cuja virtude é a liderança. Dia da Indústria Automo-

bilística, Dia do Desporto Amador, Dia da Alfabetização e Dia do 

Bandeirante. Hoje aniversaria o príncipe Charles da Inglaterra que chega 
aos 70 anos, o ator, compositor, cantor e violeiro Almir Sater que nasceu 
em 1956 e faz 62 anos e o baterista, percussionista, tecladista, pianista, 
compositor Travis Baker que nasceu em 1975.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste grau é simpático, fi el e sempre está fazendo 
alguma coisa. É também idealista e altamente intuitivo.  Geralmente coloca 
seu trabalho em primeiro lugar julgando a os outros principalmente no que 
se relaciona ao profi ssional. Costuma ter boas relações sociais, embora seja 
muita vezes um tanto tímido. É de uma sinceridade absoluta, idealista e 
sempre voltado para as grandes causas da humanidade. Gosta da literatu-
ra, da poesia e de aprofundar-se nos estudos. A inquietude e a constante 
insatisfação podem também levá-lo a fazer grandes mudanças na vida.

Dicionário dos sonhos
BOLSA – Vazia sempre é mau presságio. Cheia, 
sabedoria e riqueza moral. Acha-la indica sorte 
no jogo. Perde-la, viagem próxima. Para as mu-
lheres, sonhar com bolsa é aviso de felicidade no 
amor e que seus desejos se tornarão realidade. 
Números de sorte:  20, 29, 32, 45 e 68.

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

Esta quarta é o oitavo dia da lunação .  A Lua em Aquário faz um aspecto positivo com Urano em Áries que facilita o contato com 

grupos e ajuda no contato com amigos. Novas iniciativas, abertura e mudanças de planos positivas. Novidades, novas perspec-

tivas e coragem para arriscar coisas novas e inéditas. Hora de dar mais movimento aos planos iniciados na semana passada 

na fase da Lua Nova. Ninguém tem paciência para deixar para depois. Sentimos certa necessidade em tomar providências 

para assuntos que vinham se arrastando. A tendência para o imediatismo nos faz querer agir, sem depender de ninguém.
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Com a Lua em Aquário terá novi-
dades em seu trabalho. Livre-se do 
que não serve mais e prepare-se 
para a renovação, abra espaço para 
aquilo que têm que acontecer. Veja 
a vida como ela é sem iludir-se com 
seus próprios desejos e evitando o 
imediatismo. 97/397 – Vermelho.

A Lua em Aquário dá maior agilidade 
aos contatos e às comunicações. 
Muita disposição para atividades no 
início da manhã. Resolva situações 
na vida amorosa com calma e tran-
quilidade. Nesta quarta a tendência 
geral é de agitação e muita vitalidade. 
95/395 – Azul.

A diplomacia entre as pessoas 
favorece acordos e os entendimen-
tos. Não seja egoísta levando em 
consideração o desejo dos outros. 
Conte com ajuda necessária para 
suas realizações pessoais. Evite a im-
posição à pessoa amada, familiares 
ou aos amigos. Use de romantismo 
na intimidade. 89/289 – Bege.

Terá defi nição de sua vida e dos cami-
nhos que ela deve tomar nos dias do 
ano. As relações sentimentais terão 
uma defi nição depois de um período 
mais tenso. Tome decisões na vida 
amorosa abrindo espaço para o que 
têm que acontecer e não pode ser 
adiado. 34/134 – Verde.

Precisa de mais segurança e harmo-
nia na vida. Poderá superar algumas 
decepções, mas evite o mau uso do 
poder e o rigor de quem busca se 
exaltar a qualquer custo. Faça uma 
revisão de suas condições de vida e 
tudo irá melhorar daqui pra frente. 
90/790 – Amarelo.

Uma forte afetividade garante bons 
momentos íntimos e fará alguém 
feliz. O fato de querer mais pode 
levar a cobiça que pode afastá-lo 
de perto da família. Evite cometer 
excessos que prejudiquem a saúde 
e possam abalar a boa disposição no 
fi nal do dia. 52/252 – Verde.

A situação fi nanceira se estabiliza 
através de seu talento. Faça algo novo 
e inédito. Na parte da tarde haverá 
maior chance de nas correções a ser 
feitas durante este dia. Irá sentir-se 
mais disposto a resolver impasses 
e a enfrentar os desafi os. 71/371 – 
Vermelho.

A Lua em Aquário faz um aspecto 
positivo com Urano em Áries que 
facilita o contato com grupos e ajuda 
no contato com amigos. O novo ano 
astral irá começar em breve e deve 
preparar-se para agir. Novidades, 
novas perspectivas e coragem para 
arriscar coisas novas e inéditas.  
91/591 – Azul.

Cuidado com o caráter ditatorial 
pelo mau uso do poder. Dia ótimo 
para tudo que necessite de esforço 
e dedicação, valorizando a ação e a 
percepção. Procure relacionar-se e 
encontrar um novo ambiente e fazer 
amigos que serão uteis no futuro. 
67/167 – Marrom.

Boas novas em ganhos materiais, 
melhorando a posição fi nanceira. 
Pode contar com algum benefício 
rápido que irá estabilizar sua situa-
ção e negócios. Problemas sociais e 
afetivos serão superados se evitar 
a cobiça e aceitar aquilo que lhe 
pertence. 14/314 – Azul.

Mantenha a harmonia no ambiente 
de trabalho evitando a tendência 
de pensar apenas em seu interes-
se. Pode ser levado a situações de 
rompimento pessoal. No mês de 
dezembro, tudo que esteja agora 
tumultuado, irá se acalmar saiba 
esperar até lá. 83/983 – Branco. 

Use uma maneira mais direta de agir 
e irá benefi ciar a vida fi nanceira. A 
relação sexual deve melhorar se tiver 
alguém ao seu lado. Boas soluções na 
relação íntima deverão ser encontra-
das com o Sol indo para a casa três 
na semana que vem. 19/919 – Violeta.  

Simpatias que funcionam
Sentir prazer mais intenso: Espere uma noite 
de Lua Crescente, pegue quatro pedaços de fi ta de 
cetim vermelha de sete centímetros e costure uma 
em cada canto do colchão de sua cama. Mentalize o 
seguinte: “Coloco aqui todo meu desejo. Toda 

vez que me deitar com meu amor nesse leito, 

a chama do prazer tomará conta do meu e 

do corpo dele. Não me satisfaço com pouco, 

pois é assim que desejo”. Troque você mesma 
os lençóis para que ninguém veja as fi tas.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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PALOMATABU

REPORTAGEM
ATAEETNA

BROCARGEMEA

Documen-
to emtido
após pa-
gamentos

Raios X
(abrev.)

Alvo de
quebra 

de sigilo
bancário

Escuridão
absoluta

(pl.)

Sandra 
de (?),
cantora

brasileira

(?) entre
nós: em
segredo

Doença
como a

tendinite
(sigla)

Movimento
liderado
por Hitler

(Hist.)

Grupo
como a 

Maçonaria
(Rel.)

Matéria-
prima de
moedas

(símbolo)

Sede dos
primeiros

Jogos
Olímpicos

Traço
próprio 

do macho
alfa

Proibição
cultural

Registro
escrito de 
assem-
bleias 

O vulcão
mais ativo
da Europa 

Comandar
Carretel 

da vara de
pescar

Habilitada
Forma do chocolate 

na cobertura da torta
floresta negra

Iluminam 
o jantar

romântico

Arte de Nureyev

Ilustre
A primeira
vértebra
cervical

Trans-
portou

E, em
inglês

(?) dias: 
3 meses

Base do escambo

Conjunto de com-
portamentos que se
inicia na puberdade

Carro com
porta-ma-
las longo

Fosca

(?) Bernar-
di, atriz

Obter,
em inglês

"Estradas",
em DNER

Lêdo (?),
escritor

Ministrar
calmante

Ajudante
Árvore-
símbolo 
do Brasil 

O público
de áreas

VIPs

Tornar
mais

aguçado

Ala de um exército

Direito 
(?): rege o

sistema
criminal
do Brasil

"Alma (?)",
novela 

da Globo
(2005)

(?) de descarga, es-
capamento de carros

País de exílio do 
Dalai Lama

Atuam

Isabelle
Huppert,

atriz 

Produto do
telejornal

(TV)
Perfurar
madeira
com pua

3/and — get — ler. 5/atlas — raspa. 6/brocar — tibete.

Os avanços da 

tecnologia na área 

da saúde são reais e 

fascinantes, quem não 

se impressiona com 

a robotização, por 

exemplo, a cirurgia 

robótica

Alguns têm até nome: 
Da Vinci, Laura. Soma-
se a tudo isso: braços 

robóticos, a telemedicina, o 
Watson da IBM, agendamen-
to inteligente de consultas 
e exames, hospital digital, 
prontuário eletrônico, in-
teligência artificial, nuvem, 
blockchain e internet das coi-
sas; estão mudando o mundo, 
certo? Não há dúvidas que 
sim! Cada vez mais e mais! 
Mas, todos, com um grande 
desafio, gerar boa relação 
custo-efetividade. 

Na análise de tecnologias 
em saúde a análise de custo
-efetividade é o método mais 
indicado para se comparar 
alternativas de investimento 
em equipamentos, utilização 
de terapêuticas, diagnósticas 
por associar a análise fun-
damental entre benefícios 
clínicos e os custos asso-
ciados. A partir disto, com 
objetividade e transparência, 
tomar decisões.

Ops! Custos? O setor saúde, 
apesar de tudo, ainda não 
acordou para algo que outras 
indústrias fazem há muito 
tempo, a gestão de custos. 
Alguns podem remeter a 
origem da contabilidade de 
custos ao período de 1350 a 
1600; prefiro associar o nas-
cimento da contabilidade de 
custos a revolução industrial, 
no século XVIII. Seja qual 
for a sua escolha, faz um 
tempinho.

Assim e com um tom cons-
trutivo, pergunte no seu 
próprio hospital: qual é o 
custo médio do procedimento 
cirúrgico colecistectomia? E 
por que o desvio padrão de 
custos entre as colecistecto-
mias realizadas é tão grande. 

Em outras palavras, porque 
existem colecistectomias 
com custos completamente 
diferentes? 

Se você obtiver respostas, 
acredite, seu hospital faz par-
te de uma seleta categoria de 
hospitais brasileiros, muito 
provavelmente menos de 1% 
dos hospitais brasileiros têm 
essas respostas. Obviamente 
colecistectomia é apenas um 
exemplo, o exercício pode 
ser realizado com qualquer 
outro procedimento cirúr-
gico; insisto em procedi-
mento cirúrgico, porque os 
clínicos representam terra 
de ninguém: “ninguém sabe, 
ninguém viu”. 

Enfim, porque os hospitais 
brasileiros ainda engatinham 
na gestão de custos? Muito 
provavelmente o setor saú-
de é o mais complexo para 
apuração de custos, pois cada 
paciente é único e, portanto, 
custo por encomenda é único. 
Apesar dos ERPs (Enterprise 
Resource Planning), os hos-
pitais têm uma verdadeira 
colcha de retalhos quando 
se fala em uso de software, 
a contabilização de custos 
do paciente exige dados de 
todos eles, aqui normalmente 
temos muitos problemas. 

Soma-se a isso, a quali-
dade dos dados de origem: 
pacientes dias, número de 
atendimentos; as vezes per-
sistem dúvidas até quanto ao 
registro correto de número 
de leitos de internação; e o 
CID (Classificação Interna-
cional da Doença) preenchê
-lo corretamente ainda é um 
grande desafio. Aqui foram 
apenas alguns exemplos, 
precisaremos voltar a este 
assunto.

Pois é, todos já ouviram 
a frase: “A saúde não tem 
preço, mas tem custos”; eu 
prefiro: “A saúde no Brasil 
não tem custo, tem apenas 
preço”.

 
(*) - É diretor técnico da Planisa, 

empresa é líder em soluções para as 
organizações de saúde que buscam a 

excelência em gestão de resultados

Gestão de custos hospitalares: 
apesar de tudo, ainda um desafi o!

Marcelo Carnielo (*)

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn. 

Limpe-se e se proteja. Você está captando

energia densa ou a energia dos outros?

Se você se sentir ansioso ou um pouco oprimido durante esta fase da 
mudança que estamos atualmente passando, pare e fortaleça sua cone-
xão com o Divino. Esses momentos são oportunidades de ensino que o 
ajudam a trabalhar com a energia, descobrir sua verdade e capacitá-lo a 
fazer escolhas importantes na vida. Primeiro, liberte-se da energia que 
está ao seu redor e coloque-se em uma bolha de espaço sagrado para 
impedi-lo de captar e absorver energias densas ou negativas. Inspire 
e envolva-se com luz amorosa. Então, siga uma dieta de negatividade. 
Isso signifi ca deixar de assistir programas negativos na TV, ler fofocas, 
etc. Pare de fazer programação negativa na sua cabeça. Quando você 
se perceber tendo um pensamento ou sentimento indesejado, trans-
forme-o em algo melhor. O mais importante de tudo, não deixe isso 
abalá-lo e não fi que se lamentando, pois isso apenas o mantém em 
seu campo de energia e você precisa começar de novo e se limpar, e 
isto está bem também, não se atormente em relação a isto, pois isto 
continua o levando de volta lá ... você vê o ciclo? Pensamento para 
hoje: Limpe a energia ao redor do seu corpo físico com um vórtice de 
luz. Traga o seu corpo energético para perto de você e coloque-se em 
uma bolha de luz que esteja cheia de paz, equilíbrio e cura. Encontre 
algumas afi rmações, livros ou vídeos que o empoderem e aumentem 
sua vitalidade! E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os 
Anjos e Guias. http://www. playingwiththeuniverse.com/ - Tradução: 
Regina Drumond – reginamadrumond@yahoo.com.br

Tradição nos Estados Unidos, aqui no Brasil a prática alcançou 
força nos últimos anos para movimentar a economia, que 
já conta com a primeira parte do 13º salário em circulação.

Apesar de grande parte da demanda de vendas estar direcionada 
para a internet, as lojas físicas devem aproveitar a oportunidade 
para surfar na onda dos descontos acima da média e atrair mais 
consumidores dispostos a realizar suas aquisições natalinas. 
Isso porque ainda existe uma parcela de público com receio de 
comprar no e-commerce ou aqueles que apreciam experimentar 
ou pegar a peça. 

“É para esse cliente que você deve se dedicar”, afi rma a ar-
quiteta Cris Paola, do escritório Studio Cris Paola, que preparou 
dicas com vistas à ajudar o varejistas a conquistar um aumento 
das vendas com a Black Friday.

 • Prepare sua vitrine - Independente do segmento do seu 
comércio – moda ou tecnologia, por exemplo –, uma vitrine 
chamativa é o início de um diferencial perante outras lojas.  
Por isso, preparar uma fachada chamativa ou sinalizar com 
um banner, no caso ponto de vendas de rua, são formas de 
atrair a atenção visual do consumidor para a Black Friday. 
“Minha sugestão é que o lojista exponha de uma maneira 
criativa e bonita, de forma que a vitrine não fi que sem sentido 
e fuja da proposta”, sugere Cris;

 • Indique quais produtos estão na promoção - Para 
que não haja nenhum tipo de mal entendido, ela ainda 
ressalta a importância de sinalizar, dentro da loja, quais 
produtos estão incluídos na promoção. O PDV pode fi car 

Uma vitrine chamativa é o início de um diferencial perante 

outras lojas.

Black Friday: como incrementar 
as vendas em lojas físicas

No próximo dia 23 acontece a Black Friday – data bastante aguardada por comerciantes que desejam 
incrementar suas vendas e consumidores que desejam comprar produtos com os melhores descontos
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ainda melhor para o período se todos os produtos forem 
dispostos em um único setor ou sinalizados com uma cor 
diferente;

 • Infraestrutura da loja - Na loja física, é sempre importante 
estar preparado para receber muitas pessoas. Para tanto, 
uma equipe preparada e bem treinada deve fazer o caminho 
de compra com o consumidor – desde as boas-vindas até a 
fi nalização na venda no caixa. “Sempre gosto de ressaltar que 
ninguém gosta de fi car muito tempo na fi la”, destaca Cris;

 • Tenha estoque sufi ciente e na mão - Todavia, antes de 
entrar na Black Friday, é fundamental analisar o fl uxo de es-
toque antes de decidir por expor um produto em promoção. 
O período também é uma boa oportunidade de negociar com 
fornecedores para conquistar melhores preços e repassar 
para o consumidor.

  Além disso, a arquiteta ressalta que a organização do esto-
que ajuda no fl uxo. Tudo precisa estar milimetricamente 
organizado. Em uma loja de calçados, se a vendedora não 
encontrar o número solicitado, isso impactará em maior tempo 
de atendimento, clientes mal atendimentos e, até mesmo, 
perda de vendas. A Black Friday é um ensaio de vendas para 
o Natal. É o momento perfeito para se dedicar e ajustar todo 
o layout da vitrine, entrada, setores e circulação.

 • Comunicação também faz parte do processo - Em 
conjunto com a preparação do ponto de venda, o lojista não 
deve esquecer da comunicação com o consumidor. Investir 
em ações por meio de redes sociais, e-mail marketing ou 
divulgação local, no bairro, por exemplo, são caminho para 
que o cliente esteja ciente sobre a participação do lojista na 
Black Friday. “Sabemos que, nesse tipo de ação, o consumidor 
já vai para a loja com um objetivo inicial de compra”, fi naliza 
Cris Paola.

 
Fonte e mais informações: (www.studiocrispaola.com.br).
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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: ADILSON GIMENIZ, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Bebedouro, SP, no dia (02/01/1966), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Benedicto Gimeniz e de Tereza Fernandes Gimeniz. A pretendente: JUCELIA 
JARDILINA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (12/03/1968), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Cardoso da Silva e de Nair Rosa Jardilina.

O pretendente: SILAS VIANNA PRIMO, estado civil divorciado, profi ssão recepcionista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/04/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Joel Primo e de Maria Jose Vianna Primo. A pretendente: ARIANE 
COSTA ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em Wagner, BA, 
no dia (28/10/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria 
Luiza Costa Andrade.

O pretendente: NEMESIO DOS SANTOS, estado civil viúvo, profi ssão motorista, nas-
cido em Bela Vista do Paraiso, PR, no dia (14/08/1953), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Onofre Ivo dos Santos e de Maria Madalena dos Santos. 
A pretendente: JOSEFA BEZERRA DA SILVA MACIEL, estado civil viúva, profi ssão 
agente escolar, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/10/1965), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alcides Bezerra da Silva e de Izabel Maria da Silva.

O pretendente: THIAGO CORREIA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/07/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Ferreira e de Eliene Correia Mota. A pretendente: 
JÉSSICA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Gua-
rulhos, SP, no dia (31/05/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Roberto Ferreira da Silva e de Alessandra Pinheiro da Silva.

O pretendente: WILLIAN RAMOS EMILIANO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/08/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Mario Emiliano Silva e de Luciana Ramos Raimundo. A preten-
dente: ANGELICA ANDRADE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/06/1988), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alvino Andrade dos Santos e de Maria Caetano de Jesus.

O pretendente: ÉVERTON OLIVEIRA SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão gasista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/09/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Maria Luzia Oliveira Santos. A pretendente: ALINE BOMFIM 
DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(26/01/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião 
Rodrigues de Oliveira e de Neide Bomfi m dos Santos de Oliveira.

O pretendente: ADRIANO ANANIAS CHALEGA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em Guarulhos, SP, no dia (22/02/1981), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Expedito Jacinto Chalega e de Luzia Maria Chale-
ga. A pretendente: LETÍCIA FADONI ALPONTI, estado civil solteira, profi ssão estilista, 
nascida em Barra Bonita, SP, no dia (20/08/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ademir Alponti e de Maria Terezinha Fadoni Alponti.

O pretendente: DIEGO JOSÉ ROMÃO, estado civil divorciado, profi ssão policial militar, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (27/08/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jovino Romão e de Margarida Adelcia Romão. A pretendente: 
MICHELE GOMES RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em 
Arujá, SP, no dia (22/11/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Gilmar Rodrigues e de Edineuza Furtunato Gomes Rodrigues.

O pretendente: JULIANA BARBOSA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de serviços gerais, nascida em Recife, PE, no dia (06/04/1990), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josenildo Batista da Silva e de Cristina 
Barbosa Martins. A pretendente: KELLY CRISTINA DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão passadeira, nascida em Guarulhos, SP, no dia (17/02/1978), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Walter de Souza e de Maria Cecília 
Pinto Figueiredo.

O pretendente: ITALO OSNIR NASCIMENTO DE BELO, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Cabo de Santo Agostinho, PE, no dia (19/06/1995), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maurelio Carlos de Belo e de Gedalva 
Maria do Nascimento Belo. A pretendente: DEISE CRISTINA SILVA SOUZA, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/05/1990), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Alexandre de Souza 
e de Zilda Maria da Silva Souza.

O pretendente: JEFFERSON COSTA BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (07/10/1996), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Adão Antonio dos Santos Barbosa e de Marli Costa Machado Barbosa. 
A pretendente: SARA DE LIMA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Diadema, SP, no dia (26/10/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Manoel Lopes da Silva e de Maria Nilda de Lima Silva.

O pretendente: THIAGO GUIRRA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão metroviario, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/04/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Pedro Ferreira e de Creusa Gimenez Guirra Ferreira. 
A pretendente: LUZIVÂNIA DE ALMEIDA BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em Laje, BA, no dia (04/07/1979), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Sena Barbosa e de Leonidia de Almeida Barbosa.

O pretendente: GERVÁSIO SACRAMENTO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em Santo Estevão, BA, no dia (26/02/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Rodrigues de Almeida e de Adelia Sacramento 
de Almeida. A pretendente: EDUARDA DA CRUZ DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Ipirá, BA, no dia (21/09/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Santana dos Santos e de Elineide Alves da Cruz.

O pretendente: GUSTAVO HENRIQUE SOARES GUIMARÃES, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/03/1989), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mario Augusto Guimarães e de Iraci Soares 
Guimarães. A pretendente: JENNIFER CONCEIÇÃO DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/05/1993), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Batista Dias da Silva e de Edileusa 
Conceição Santos da Silva.

O pretendente: DANILO HENRIQUE DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão segurança, 
nascido em Jequié, BA, no dia (28/04/1985), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Ribas Santos e de Adelice Maria de Jesus. A pretendente: 
JOSENILDA DA SILVA GOMES, estado civil divorciada, profi ssão ajudante geral, nascida 
em Quipapá, PE, no dia (24/04/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de João Batista Gomes e de Lenira Maria da Silva.

O pretendente: DIOGO ALVES GONÇALVES ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista de alta tensão, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/11/1986), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Rosalvo Gonçalves de Araujo 
e de Marcia Alves Bueno. A pretendente: BIANCA KARINA DA CRUZ MOREIRA, es-
tado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/02/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Julio Chaves Moreira e de 
Margarete da Cruz Moreira.

O pretendente: SAMUEL PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista de PCP 
Junior, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/01/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Zezinho Pereira e de Antonia Francileuda Pereira. A 
pretendente: DANIELLE CAROLINE SANTANA LOBATO, estado civil solteira, profi ssão 
jornalista, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/12/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel Marques Lobato e de Edineusa Pereira Santana.

O pretendente: CLEBER AMERICO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, 
nascido em Suzano, SP, no dia (17/04/1984), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Marinaldo Americo da Silva e de Maricéa de Godoi Silva. A pretendente: 
CAROLINA SOUZA MANOEL, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (08/05/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Manoel Filho e de Alina Souza de Santana.

O pretendente: EDSON BATISTA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão limpador 
de vidros, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/05/1978), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista de Oliveira e de Cleide de Souza Oliveira. 
A pretendente: ANDREA DO CARMO RAIMUNDO, estado civil divorciada, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/04/1975), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Izaias de Oliveira Raimundo e de Iara do Carmo Raimundo.

O pretendente: BARTOLOMEU FERREIRA DA COSTA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em Salvador, BA, no dia (14/03/1984), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Bartolomeu Ferreira da Costa e de Maria Helena da Conceição. A 
pretendente: CARMEN LUCIA ANDRADE SILVA, estado civil divorciada, profi ssão agente 
de limpeza, nascida em Salvador, BA, no dia (24/08/1972), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo de Jesus Silva e de Elisabeth Araujo Andrade.

O pretendente: MICAEL LIMA LEMOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de escritório, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/04/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Adenilton Souza Lemos e de Leia de Lima Feitosa Lemos. A 
pretendente: SILMARA DA SILVA TORRES, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/10/1990), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alcides Pereira Torres e de Terezinha da Silva Torres.

O pretendente: GERSON FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão segu-
rança, nascido em Boa Vista do Tupim, BA, no dia (21/05/1962), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jaime Guerra Silva e de Edite Ferreira Silva. A 
pretendente: PAULA DOS SANTOS BARROS, estado civil solteira, profi ssão controladora 
de acesso, nascida em Caxias, MA, no dia (12/09/1988), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de João de Sousa Barros e de Francineide dos Santos Barros.

O pretendente: HUMBERTO LUIS DE CARVALHO GONÇALVES, estado civil divorciado, 
profi ssão vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/10/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Gonçalves e de Renilde de Carvalho Gonçalves. 
A pretendente: CRISLENE RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/11/1989), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivan Rodrigues dos Santos e de Jair Nonato dos Santos.

O pretendente: SERGIO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
metalurgico, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/05/1994), residente e domiciliado 
em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de João Maria da Silva e de Mary Alves dos Santos. A 
pretendente: IZANE THAIS FRANÇA ARAGÃO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Suzano, SP, no dia (18/02/1998), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Vanessa França Aragão.

O pretendente: JOSÉ ALVES FILHO, estado civil divorciado, profi ssão mestre de obras, 
nascido em Senhor do Bonfi m, BA, no dia (09/11/1954), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alves Irmão e de Teodoria Maria Alves. A pretendente: 
DEUSA ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em 
Jacobina, BA, no dia (19/05/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Genolina Alves de Oliveira.

O pretendente: FERNANDO APARECIDO FERMINO, estado civil solteiro, profi ssão im-
pressor de of-set, nascido em Guarulhos, SP, no dia (01/02/1972), residente e domiciliado 
em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Paulo Fermimo Neto e de Maria Aparecida Fermino. 
A pretendente: DALILA PAULA OLIVEIRA NESTOR, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (23/05/1982), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Geraldo Nestor e de Maria Conceição Oliveira Nestor.

O pretendente: JOSE SERGIO RODRIGUES, estado civil divorciado, profi ssão servidor 
público estadual, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/01/1963), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Gonçalves Rodrigues e de Josefi na de 
Sousa Barbosa. A pretendente: SELMA DA SILVA MEDEIROS, estado civil divorciada, 
profi ssão servidora pública estadual, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/03/1967), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaci Barros de Medeiros 
e de Sebastiana da Silva Medeiros.

O pretendente: CARLOS NOVAIS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Boa Nova, BA, no dia (03/02/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jonas Novais da Silva e de Irany Maria Eufl osina Silva. A preten-
dente: JANDILMA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, 
nascida em Santana do Ipanema, AL, no dia (10/08/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alaelson Antonio da Silva e de Dilma Bertolino da Silva.

O pretendente: MAURO DA SILVA MARTINS, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de 
serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/12/1977), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João da Silva Martins e de Maria Ernestina Martins. A 
pretendente: KARINA GREICY PEIXOTO VECHI, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em Natal, RN, no dia (17/07/1978), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Thiago Peixoto e de Vera Lucia da Silva.

O pretendente: GUSTAVO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão cortador, 
nascido em Osasco, SP, no dia (24/01/1999), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Joseval Ferreira da Silva e de Edna Maria Alves. A pretendente: 
EVELYN THAIS FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (19/12/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Cleber Felix Ferreira e de Rosana Graciele da Silva.

O pretendente: DAVID FERNANDO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
segurança, nascido em Poá, SP, no dia (22/07/1980), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Tomaz dos Santos e de Ivani Pereira dos Santos. A pre-
tendente: ROSANA DOS SANTOS MIRANDA, estado civil divorciada, profi ssão costureira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (28/12/1969), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Sebastião Gonçalves de Miranda e de Elieser dos Santos Miranda.

O pretendente: LUÍS RAFAEL BAPTISTA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
cabeleireiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/04/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luís Antonio Benedito dos Santos e de Crislane 
Baptista dos Santos. A pretendente: THAUANY DA SILVA BARROS, estado civil sol-
teira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/04/2001), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Douglas Vieira Barros e de Rita 
de Cassia da Silva.

O pretendente: ANDERSON GOMES CAMACHO, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
de construção civil, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/07/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jurandir Gomes Camacho e de Ivanil Aparecida 
Camacho. A pretendente: SANDRA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (14/12/1978), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Saturnino Cassimiro Ferreira e de Maria Marta Ferreira.

O pretendente: HENRIQUE AUGUSTO MIGUEL, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (14/05/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Alice Aparecida Miguel. A pretendente: FERNANDA PATRICIA 
DOS SANTOS JUNQUEIRA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (28/04/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de João Carlos Rios Junqueira e de Rosemeire dos Santos.

O pretendente: ANTONIO MOREIRA DE MEIRELES, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em Virgem da Lapa, MG, no dia (05/07/1959), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Moreira de Meireles e de Anizia Flôres de 
Meireles. A pretendente: MAURINA DE JESUS OLIVEIRA BATISTA, estado civil viúva, 
profi ssão cozinheira, nascida em Eneida, SP, no dia (25/03/1961), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adejar Gomes de Oliveira e de Maria Rosa de Jesus.

O pretendente: WAGNER ALVES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico em 
mobilização, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/02/1972), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Claro de Souza e de Alexandrina Alves de 
Souza. A pretendente: SIMONE APARECIDA SANTANA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/01/1973), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Santana e de Lourdes da Silva Santana.

O pretendente: CARLOS ROBERTO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/11/1987), residente e domiciliado 
em Guaianases, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Alves da Silva e de Teresa Maria da 
Silva. A pretendente: TACIARA ALVES BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (19/09/1994), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Ivanildo Alves Barbosa e de Valdirene Alves Barbosa.

O pretendente: EVALDO BARBOSA GOLTZMAN, estado civil divorciado, profi ssão co-
merciante, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/05/1965), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eliezer Barbosa Goltzman e de Elena Marcelino Goltzman. 
A pretendente: ROSANA DUMOLIN ROCHA MARTINS, estado civil viúva, profi ssão psico-
loga, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/06/1962), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Rogerio Fernandes Rocha e de Theresa Dumolin Rocha.

O pretendente: HENRIQUE DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão militar, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/06/1998), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Roque dos Santos e de Rosemeire da Silva. A pretendente: 
EMILY ANDRESSA MENDES SANTOS, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (10/12/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Valdo Mendes dos Santos e de Amanda Dolores Costa.

O pretendente: JOSUÉ BARBOSA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão montador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (21/08/1984), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Otavio Barbosa da Silva e de Liete Pereira da Silva. A pretendente: 
RAFAELA SANTANA ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em Vitória da Conquista, BA, no dia (09/12/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Geresvan Correia Almeida e de Anaildes Santana de Almeida.

O pretendente: WESLEY DA SILVA GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de higienização, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/08/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Viana Gonçalves e de Marizete Ribeiro da 
Silva. A pretendente: JADIANE CARDOSO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/10/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Nonato Vieira dos Santos e de Elisete Luiz Cardoso.

O pretendente: IGOR DOS SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão mecanico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/09/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis Filgueira da Silva e de Silvana Aparecida dos 
Santos da Silva. A pretendente: JESSICA DE MOURA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar contabil, nascida em Caruaru, PE, no dia (27/11/1999), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Vicente da Silva e de Elisangela de Moura Silva.

O pretendente: WELLINGTON ARAUJO BORGES, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/09/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Edson Afonso Pereira Borges e de Kediran Araujo Soares. A pre-
tendente: JULIANA SANTANA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão fotografa, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (26/04/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Luis Braga de Oliveira e de Eliane Souza Santana.

O pretendente: JOSE FERNANDES DA SILVEIRA FILHO, estado civil divorciado, profi ssão 
autonomo, nascido em Tenente Ananias, RN, no dia (03/06/1978), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Fernandes de Queiroz e de Mascionila Augusta 
da Silveira. A pretendente: MARIA CLÊUDA SOUSA LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em Umari, CE, no dia (21/03/1975), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mario Cunha de Lima e de Isidia Oliveira Sousa Lima.

O pretendente: GUSTAVO ALEXANDRE DA SILVA NETO, estado civil divorciado, profi ssão 
eletricista, nascido em Guarulhos, SP, no dia (24/04/1983), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Alexandre de Souza e de Lidia Dias da Silva 
Souza. A pretendente: KEIT DA SILVA JINKINGS, estado civil solteira, profi ssão cabelei-
reira, nascida em Pinheiro, MA, no dia (28/09/1985), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Walker de Jesus Jinkings e de Maria de Fatima da Silva Jinkings.

O pretendente: ADILSON MARTINS SOARES, estado civil solteiro, profi ssão carpinteiro, 
nascido em Minas Novas, MG, no dia (18/01/1981), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de João Martins Soares e de Maria da Conceição Damaceno 
Soares. A pretendente: ROSEMERE SANTOS COSTA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de serviços gerais, nascida em Minas Novas, MG, no dia (11/06/1987), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José do Rosario Santos e de Augusta 
Ramos Costa Santos.

O pretendente: LUCAS ANTONIO SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autono-
mo, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/07/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Americo Venancio da Silva e de Zilda dos Santos. A pretendente: 
RENATA DA SILVA MEDEIROS, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (16/07/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Lopes Medeiros e de Maria da Silva Medeiros.

O pretendente: FRANCINALDO PATRICIO DINIZ, estado civil solteiro, profi ssão promotor 
de vendas, nascido em Curral Velho, PB, no dia (31/10/1979), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Patricio Diniz e de Maria de Lourdes Pereira Diniz. 
A pretendente: PATRICIA MARIA PEREIRA VALDEVINO, estado civil solteira, profi ssão 
diarista, nascida em Cajazeiras, PB, no dia (05/08/1978), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Valdevino e de Maria Losmina Pereira.

O pretendente: KERBLEN DE AZEVEDO MAIA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em Recife, PE, no dia (10/04/1978), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel de Azevedo Maia Filho e de Inez Rodrigues Maia. A preten-
dente: ALINE ROSE OLIVEIRA CESAR, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Diadema, SP, no dia (30/07/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Alvaro Cerqueira Cesar Junior e de Roseli Oliveira da Silva.

O pretendente: IRENE YANNICK NGNOGUIANG, estado civil solteiro, profi ssão mecanico, 
nascido em Duala, República de Camarões, no dia (31/01/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Prowo Pierre e de Mbroveoh Mbemuchi Rose. A 
pretendente: INGRID DE LIMA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Suzano, SP, no dia (17/03/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Valdeglaucio Lima Silva e de Cristiane Aparecida de Lima.

O pretendente: DIEGO SILVA ALVES DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão 
montador, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/05/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Tomé Alves de Andrade e de Marleide da Conceição Silva. 
A pretendente: MARIANE DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de laboratório, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/10/1990), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Marcondes Calado dos Santos e de Maria 
Jose da Silva.

O pretendente: CARLYSON WEMBLEY DANTAS DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, 
profi ssão escriturário, nascido em Cipó, BA, no dia (12/06/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlyson Wembley Dantas da Silva e de Leonides 
de Jesus Santos. A pretendente: TATIANE SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão coordenadora de turno, nascida em Boquira, BA, no dia (01/06/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Brito dos Santos e de Terezinha 
Souza dos Santos.

O pretendente: DENIS NASCIMENTO DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão es-
tampador, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/11/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria do Carmo Nascimento de Santana. A pretendente: 
LUANA SOUZA MOURA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (12/07/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Genivaldo Vitorino de Moura e de Ivete Maria de Souza.

O pretendente: VICTOR SANTOS DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
de informatica, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/09/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Victor de Almeida e de Teresinha Moreira 
de Almeida. A pretendente: MICHELE CARVALHO DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/06/1989), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de James Oliveira da Silva e de Rosangela 
de Carvalho Santos da Silva.

O pretendente: MARCOS LUIZ DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão jardineiro, 
nascido em Catende, PE, no dia (02/12/1971), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Luiz Amaro da Silva e de Luzia Placida Pena da Silva. A pretendente: 
MARILZA LOUREIRO SAMPAIO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, 
nascida em Vitória, ES, no dia (23/05/1972), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Almir de Freitas Sampaio e de Hilda Loureiro Sampaio.

O pretendente: FELLIPE GABRIEL BATISTA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/08/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ailton de Souza e de Maria Aparecida Batista. 
A pretendente: ARIENE IZABELLE DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/09/1995), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nicacio Custodio de Lima e de Maria Aparecida 
Tome de Lima.

O pretendente: IVONE APARECIDA DE ARAUJO, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/11/1973), residente e 
domiciliada em Guaianases, São Paulo, SP, fi lha de Jorventino Matias de Araujo e de 
Josefa da Silva Araujo. A pretendente: SIMONE APARECIDA BENOSSI SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/04/1985), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Monteiro da 
Silva e de Neide Benossi.
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

Segundo o diretor da Associação 
Brasileira de Fintechs (ABFitechs) 
e o fundador do Yubb, buscador 

de investimentos online, Bernardo 
Pascowitch, a insegurança em relação 
às instituições de investimento meno-
res e menos conhecidas faz com que 
muitos brasileiros hesitem em aplicar 
seu dinheiro. 

“Percebemos que o principal fator na 
hora de uma pessoa fazer um investimen-
to, principalmente para as pessoas que 
vão fazer a primeira aplicação, é saber 
se aquela empresa é confi ável, se não é 
uma fraude. Esse é o principal fator de 
insegurança das pessoas”. No site do 
Banco Central (BC), é possível consultar 
se uma instituição fi nanceira está auto-
rizada a funcionar pela autarquia. Além 

Internet é meio para checar 
credibilidade de instituições fi nanceiras
Com o aumento no número de fi ntechs, empresas de inovação no setor fi nanceiro, que 
oferecem investimentos, cresce também a insegurança em relação a fraudes ou à perda o 
dinheiro aplicado

disso, o cliente pode registrar reclamação 
no BC, caso tenha algum problema de 
relacionamento. 

Outra opção é o site consumidor.gov.br, 
um serviço público que permite a inter-
locução direta entre usuários e empresas 
para solução de confl itos de consumo. 
Ontem (12) foi lançada uma outra ferra-
menta que pode ajudar os investidores na 
hora de escolher a instituição fi nanceira. 
É uma plataforma do Yubb em que os pró-
prios investidores avaliam as empresas 
em categorias como atendimento, custos, 
taxas e rentabilidade. 

gundo Pascowitch, na fase inicial, em 
que a novidade estava aberta apenas para 
alguns usuários selecionados, cerca de 5 
mil avaliações foram feitas sobre bancos 
grandes, médios, fi nanceiras, corretoras, 

robôs de investimentos, fi ntechs e outras 
empresas. A bancária Thaynã Idalice 
Veras dos Santos, de 32 anos, disse que 
avaliou a corretora em que abriu uma 
conta. “Achei interessante porque a 
empresa vai escutar minha opinião, deixa 
o cliente mais próximo”, disse.

“Percebemos que ter recomendações, 
seja de amigos, conhecidos ou outros 
investidores, é um dos principais fatores 
que levam as pessoas a escolher insti-
tuições para investir. Por isso, criamos 
a plataforma para as pessoas consulta-
rem e pesquisarem informações sobre 
as empresas de investimento antes de 
realizar uma aplicação, visualizando 
avaliações com base na satisfação de 
quem já investiu”, explicou Pascowitch.

Segundo Pascowitch, ter acesso a re-

comendações é crucial para quem está 
conhecendo uma empresa, mas ainda 
tem medo e insegurança de aplicar seu 
dinheiro em uma instituição fi nanceira 
média ou pequena. “Entretanto, são 
justamente essas instituições que 
oferecem, muitas vezes, as melhores 
opções para a população brasileira 
aplicar seu dinheiro”, destacou. De 
acordo com ele, o consumidor não terá 
dados pessoais, nem mesmo o nome, 
divulgado na plataforma por questão 
de segurança. 

Se o cliente tiver algum problema 
com a instituição em que investiu, pode 
optar por enviar a reclamação pelo site. 
A instituição, assim, poderá responder 
ao cliente por meio da ferramenta. Ao 
fazer a avaliação, os usuários precisam 
concordar que não estão vinculados 
com a empresa avaliada (por exemplo, 
não podem ser funcionários, parentes 
de funcionários, sócios, entre outros), 
não receberam nenhuma recompensa 
ou benefício e que a farão de forma 
honesta e sincera (ABr).
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O novo ensino médio foi 
sancionado no ano passado. 
A lei 13.415/2017 permite 
que, para cumprir as exigên-
cias curriculares do ensino 
médio, as aulas sejam dadas 
a distância ou mediadas 
por tecnologia. As novas 
diretrizes do ensino médio, 
aprovadas na semana passada 
pelo Conselho Nacional de 
Educação (CNE), permitem 
que até 20% no ensino regular 
e até 30% no ensino médio 
noturno sejam ministrados à 
distância. 

Pelas novas regras, as aulas 
a distância deverão ser dadas 
na formação específi ca, mas 
poderão ser também aplicadas 
na parte comum. São neces-
sários, no entanto, suporte 
tecnológico e pedagógico 
apropriados. Os estudantes 
têm de ter necessariamente 

acompanhamento e coorde-
nação de um professor da 
unidade escolar onde estão 
matriculados.

No ensino fundamental, 
pela lei de diretrizes e ba-
ses da educação nacional, a 
educação a distância pode 
ser utilizada apenas como 
complementação da aprendi-
zagem ou em situações emer-
genciais a estudantes que, 
por motivo de saúde, estejam 
impedidos de acompanhar o 
ensino presencial; estejam no 
exterior; vivam em localidades 
que não possuam rede regular 
de atendimento escolar pre-
sencial; sejam transferidos 
compulsoriamente para regi-
ões de difícil acesso, incluídas 
as missões localizadas em 
regiões de fronteira; e estejam 
em situação de privação de 
liberdade.
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Especial

O tema da redação do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) 
deste ano - Manipulação do 
comportamento do usuário pelo 
controle de dados na internet - não 
foi novidade para estudantes da 
Escola Estadual Raymundo Sá, em 
Autazes, no Amazonas

Textos: Mariana Tokarnia/ Agência Brasil
Fotos: Marcelo Camargo

Na semana antes da prova, eles tiveram uma aula sobre o 
poder da internet. O professor que ministrava a aula não 
estava na sala com os alunos, mas a mais de 100 km de 

distância, em Manaus. A aula de Tecnologia foi transmitida pelo 
Centro Nacional de Mídias da Educação (CNME) apresentado 
ontem (13) pelo governo federal.

“O Enem estava cansativo, mas a gente sabia os conteúdos”, 
afi rmou a estudante do 3º ano do ensino médio da escola, Karine 
Meireles, 17 anos. Ela participa das duas aulas que são oferecidas 
na escola pelo CNME - Tecnologia e Mundo do Trabalho. “Fico 
com mais vontade de sair da sala para vir para cá porque aqui 
a gente interage mais. Na sala, é só estudo e caderno, não pode 
conversar. Aqui é diferente, a gente conversa e troca ideias so-
bre o que está sendo ensinado”, disse. O CNME foi criado pelo 
Ministério da Educação (MEC) para ajudar na implantação do 
novo ensino médio, lei aprovada em 2017.

Pela nova lei, os estudantes passarão por uma formação co-
mum a todo o país, defi nida pela chamada Base Nacional Comum 
Curricular e por uma formação específi ca, que poderá ser em 
linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas 
ou ensino técnico. A oferta da 
parte diversifi cada do currículo 
é um problema, sobretudo, 
para municípios pequenos que 
às vezes contam apenas com 
uma escola. O CNME surge 
para, com o uso da tecnologia, 
complementar o ensino.

O projeto leva TV, câmeras, 
microfones e outros equi-
pamentos necessários para 
interatividade a escolas de 
ensino médio. As aulas são 
transmitidas ao vivo, de Ma-
naus. Nas salas de aula, elas 
são acompanhadas por pro-
fessores, que auxiliam também 
no aprendizado dos alunos 
presencialmente. Ainda na fase 
piloto, as aulas são transmitidas desde agosto a 150 escolas em 
17 estados e no Distrito Federal, que aderiram ao programa. Na 
escola Raymundo Sá, a sala de transmissão na escola é diferente. 
Os alunos não sentam em carteiras enfi leiradas, mas se dividem 
em quatro mesas redondas.

Participam estudantes do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, que 
aprendem juntos. A televisão, equipada com câmera e microfone, 
ocupa posição de destaque. Antes de começar a aula, a professora 
Lourdes Cunha defi ne os estudantes que serão responsáveis por 
fazer um resumo da aula, aqueles que farão uma avaliação ao 
fi nal de como foi a aula, os que se encarregarão que as tarefas 
pedidas sejam executadas e aqueles responsáveis pela sociali-
zação - momento inicial de descontração, transmitido para as 
todas as escolas participantes.

Interatividade
A escola é conhecida por se destacar na interatividade. As au-

las acontecem simultaneamente nas 150 escolas e a plataforma 
permite que os alunos se comuniquem. “Ninguém interagia e a 
gente começou a se comunicar com outros estudantes. Criamos 
um meme e mostramos na câmera, daí as outras escolas se sol-
taram e criaram também memes”, conta Nyeslly Nascimento, 
17 anos, do 3º ano.

Tecnologia poderá ajudar na 
implantação do novo Ensino Médio

A primeira pergunta feita na aula foi: “Para pensar susten-
tabilidade, precisamos usar a estatística? Expliquem”. Os 
estudantes tiveram alguns minutos para discutir em grupo 
e elaborar uma resposta. A escola foi a escolhida para dar a 
resposta. Quem pegou o microfone foi Maria Luiza Gomes, 
17 anos, estudante do 2º ano. Com as aulas, ela perdeu a 
timidez. “Antes desse curso eu praticamente não tinha ami-
zade, eu não falava com ninguém aqui e olha que a gente 
estuda na mesma escola. Com o curso, a gente se fala mais, 

se comunica”, disse.

Das aulas que teve, Maria 
Luiza destaca a de casas sus-
tentáveis, na qual tiveram que 
projetar uma casa que agredisse 
minimamente o meio ambien-
te, com cartolinas e outros 
materiais, e a aula de moedas 
virtuais: "Foi uma novidade para 
nós pensar que lá na frente não 
precisaremos mais usar dinhei-
ro", revelou a estudante.

"Tentamos sempre trazer 
temas inovadores, contempo-
râneos", disse a professora de 
Mundo do Trabalho, Edivânia 
Barros. Antes de chegar a Ma-
naus para fazer parte da equipe 

de 15 professores responsáveis pelas aulas transmitidas, ela 
lecionava em Salvador, na Bahia. Todos os professores são de 
redes estaduais de educação e têm, portanto, experiência em 
sala de aula no ensino médio. Edivânia contou que eles recebem 
formação para dar aulas com o auxílio da tecnologia, o que era 
novidade para ela.

Experiência Nacional
O CNME é inspirado no Centro de Mídias de Educação do 

Amazonas, criado em 2007 para atender a comunidades indí-
genas e ribeirinhas isoladas no estado. O Centro do Amazonas 
recebeu prêmios nacionais e internacionais. Tornar a experiência 
nacional é um desejo antigo do ministro da Educação, Rossieli 
Soares, que já foi secretário de Educação do Amazonas. A in-
tenção, segundo ele, é oferecer uma possibilidade a mais para 
as escolas. Elas e as redes têm autonomia para decidir como as 
aulas integrarão o currículo, podendo ser ofertadas, por exem-
plo, no contraturno, no horário oposto ao das aulas regulares.

Os cursos ofertados inicialmente foram demandados pelas se-
cretarias estaduais de Educação: Mundo do Trabalho e Tecnologia.

O ministro da Educação disse que não se trata de um ensino a 
distância, em que os estudantes escolhem o horário que estudarão 
e o fazem sozinhos, mas de um ensino presencial mediado por 

tecnologia. 

“Acho que é uma boa opor-
tunidade para avançarmos no 
novo ensino médio. Têm muni-
cípios que só têm uma escola. 
O Centro de Mídia pode ser boa 
oportunidade, uma discussão 
necessária para o Brasil. Trata-
-se de tecnologia adequada para 
o ensino na escola. É diferente 
de simplesmente jogar tecno-
logia dentro da escola. Com 
tecnologia, por si só, os resul-
tados dos estudantes caem”, 
disse o ministro. As aulas podem 
ser acessadas por aplicativo e 
também estão disponíveis na 
Plataforma MEC de Recursos 
Educacionais Digitais.     

Continuidade 
do projeto

O CNME é um projeto do MEC 
e do Conselho Nacional de Se-

cretários de Educação (Consed), com implementação apoiada pela 
TV Escola e Fundação Roberto Marinho. O ministro espera que, 
mesmo com a troca de governo, o Centro Nacional seja mantido. 
“O novo governo já sinalizou que quer usar tecnologias. Vamos 
apresentar o projeto. As perspectivas são gigantes. A gente pode 
falar de formação de professores, de debate de professores com 
essa ferramenta”, afi rmou.

O ministro da Educação acrescentou: “Quando se conhece 
as experiências nas escolas e a funcionalidade [da ferramenta], 
não encontramos resistência. A resistência teria se as pessoas 
entendessem que vamos substituir professores. Não é essa a 
intenção do projeto. Pelo contrário, não temos a intenção de 
fazer isso e não faremos. Temos que ter clareza que é a soma de 
uma ferramenta a mais”.

Ao todo, segundo a diretora de Apoio às Redes de Educação 
Básica, do MEC, Renilda Peres de Lima, que é responsável pelo 
projeto, deverão ser usados, neste ano, R$ 35 milhões. Segundo 
ela, recursos sufi cientes para iniciar as aulas no ano que vem. 
Para 2019, mais R$ 40 milhões estão previstos no projeto da Lei 
Orçamentária Anual, em discussão no Congresso Nacional. A 
intenção é que o projeto possa ser ampliado para mais 350 escolas 
que serão escolhidas ainda este ano. Negociações com estados 
também estão em andamento e os próprios entes poderão seguir 
o modelo do centro. Com isso, a expectativa de alcance em 2019 
sobe para  mil escolas.

Professores do Centro Nacional de Mídias de Educação gravam aulas e interagem com alunos de todo o Brasil.

Estudantes de Autazes, no Amazonas, durante aula
de Educação a distância.

Aluno da escola estadual Raymundo Sá, no município de Autazes,
participa de aula a distância.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

 Distrito - 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: ANDERSON APARECIDO ALVES LEITE, profi ssão: bancário, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Brumado, BA, data-nascimento: 14/03/1989, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Joscilio de Aguiar Leite e de Marli Alves Leite. 
A pretendente: PRISCILA GIMENES DE ALMEIDA, profi ssão: compradora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1990, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Roberto Gimenes de Almeida e 
de Silvana Aparecida Patullo de Almeida.

O pretendente: DAVID DOS SANTOS REYNAGA, profi ssão: enfestador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1991, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leonardo Reynaga Salazar e de Janete 
Bispo dos Santos. A pretendente: DAYANE CAROLINE DE LIMA, profi ssão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sueli Benjamim de Lima.

O pretendente: RENATO FERREIRA DA SILVA, profi ssão: programador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1982, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Gualberto Ferreira da Silva e de 
Silvenia Ferreira da Silva. A pretendente: DEBORA ANDRADE DA SILVA, profi ssão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 02/06/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Dorgival Luiz da Silva e de Lindinalva Campos de Andrade Silva.

O pretendente: LEANDRO DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Orlando da Silva e de Shirley Geralda da Silva. 
A pretendente: GLAUCIELI SANTOS DE JESUS, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/02/1995, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jenival de Jesus e de Maria Valdelice da 
Silva Santos.

O pretendente: ANDERSON FERNANDO PIAZZI, profi ssão: técnico em eletrotécnica, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1981, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Piazzi e de Ilda 
Liberato Piazzi. A pretendente: ANA PAULA ALVES GOMES DE SOUZA, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 19/06/1988, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Pau-
lo Gomes de Souza e de Floracy Alves Gomes de Souza.

O pretendente: OSEIAS DA CONCEIÇÃO BISPO, profi ssão: orientador de pátio, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edinaldo Eleuterio Bispo e de Mar-
luce Ferreira da Conceição Bispo. A pretendente: Tatiane Aparecida Santana, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria José de Santana.

O pretendente: BARTHOLOMEU ENEIAS GOMES DA SILVA, profi ssão: analista de 
projetos sociais, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/12/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eduardo Go-
mes da Silva e de Maria de Azevedo Eneias Gomes da Silva. A pretendente: TAINARA 
CECILIA GOMES DA SILVA, profi ssão: crediarista, estado civil: solteira, naturalidade: 
Custódia, PE, data-nascimento: 16/10/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Rogerio Pedro da Silva e de Cícera Gomes de Lima.

O pretendente: CARLOS ALBERTO CARMO SILVA, profi ssão: tele operador, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1983, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdeci Carlos Silva 
e de Ester Carmo da Luz. A pretendente: ALINE FALCÃO RIBEIRO, profi ssão: 
tele operadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/01/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marival 
Santos Ribeiro e de Rosana Pereira Falcão Ribeiro.

O pretendente: GABRIEL BATISTA MELLO, profi ssão: ajudante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/08/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luciano Batista Mello e de Sandra Mara do 
Prado. A pretendente: REGINA DAYANE DA SILVA, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1997, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel José da Silva e de Edna 
Josefa da Silva.

O pretendente: ANTENOR DUQUE ROSA, profi ssão: auxiliar de rouparia, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Presidente Epitácio, SP, data-nascimento: 09/02/1961, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Vicente Rosa e de Ana Rita 
Duque Rosa. A pretendente: DEONÍLIA BISPO DA CRUZ, profi ssão: vigilante, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Sento Sé, BA, data-nascimento: 22/06/1972, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemar Bispo da Cruz e de Dina 
Guerreiro da Cruz.

O pretendente: DENER DA COSTA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1994, residente e domiciliado em Diade-
ma, SP, fi lho de João da Costa e de Nailza Costa. A pretendente: KARINI CRISTINA 
FIORILO, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 27/09/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de André Cesar Fiorilo e de Alessandra Araujo Pereira.

O pretendente: RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA, profi ssão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Floriano, PI, data-nascimento: 04/06/1984, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Francisco das Chagas Ferreira e de Teresinha 
de Jesus Coelho dos Santos. A pretendente: ANA PAULA ALVES CAMPOS, pro-
fi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/05/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ribeiro 
Campos e de Maria Rosalina Alves.

O pretendente: GERSO FECUNDES DE MACEDO, profi ssão: motorista, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Guairaçá, PR, data-nascimento: 25/08/1958, residente e domicilia-
do em Suzano, SP, fi lho de Adelicio Fecundes de Macedo e de Abelina Maria dos San-
tos. A pretendente: MARINEIDE CUSTÓDIO DE SOUSA AMÉRICO, profi ssão: co-
peira, estado civil: viúva, naturalidade: Fernandópolis, SP, data-nascimento: 04/03/1961, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Custodio de Sousa 
e de Jeronima de Moraes Sousa.

O pretendente: JONATAS ARAUJO SANTOS, profi ssão: eletricista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/1993, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osmario Francisco dos Santos e de Cleonice 
de Araujo Santos. A pretendente: TATYANE MARINA HENRIQUE DE ARAUJO, pro-
fi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/01/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Milton Nasci-
mento de Araujo e de Irene Henrique de Araujo.

O pretendente: LUIZ CARLOS OLIVEIRA JUNIOR, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Oliveira e de Odilia Olivei-
ra. A pretendente: ARIANE DE CARVALHO, profi ssão: manicure, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Cesar de Carvalho e de Maria Aparecida 
Pereira Neves.

O pretendente: SEBASTIÃO LIDOMIRO DA SILVA, profi ssão: alinhador, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ciro Lidomiro da Silva e de Maria 
Aparecida da Silva. A pretendente: TATIANA GONÇALVES DA SILVA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 13/04/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria da Penha Gonçalves 
da Silva.

O pretendente: EDUARDO JOSÉ DA SILVA, profi ssão: auxiliar de cozinha, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/04/1995, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Nivaldo José da Silva e de Josineide Rodrigues 
da Silva. A pretendente: FRANCIELEN VITÓRIA DA SILVA, profi ssão: manicure, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/2002, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Djalma Francisco da Silva e de 
Cristiane Oliveira da Silva.

O pretendente: VINICIUS CONCEIÇÃO DE SOUZA, profi ssão: montandor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1992, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdir Francisco de Souza e de Marlene 
da Conceição. A pretendente: DANIELA CARVALHO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de 
cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: Riachão, MA, data-nascimento: 26/12/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião da Silva e de 
Marlene Pereira Carvalho.

O pretendente: ROBERT ANTUNES BATISTA, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/1997, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Robrigues Batista e de Elisete Camilo Antunes 
Batista. A pretendente: NÚBIA RODRIGUES DA CUNHA, profi ssão: balconista, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo Correia da Cunha e de 
Claudia Rodrigues Moreira.

O pretendente: JORGE LUIS BARRIOS VALDEZ, profi ssão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Panamá, data-nascimento: 05/07/1994, residente e domiciliado 
no Panamá, fi lho de Juan Armando Barrios Palacios e de Emerita Valdez Pita. A pre-
tendente: JULIANA SOARES LEITE, profi ssão: analista de vendas bilíngue II, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Leite Fernandes e de Izilda So-
ares Leite Fernandes.

O pretendente: JANIO DE OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: pedreiro, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Inhambupe, BA, data-nascimento: 21/02/1961, residente e do-
miciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Alvino Zacarias dos Santos e de Maria 
Dantas de Oliveira. A pretendente: IVANILDE SOARES DE JESUS, profi ssão: feiran-
te, estado civil: solteira, naturalidade: Miguel Calmon, BA, data-nascimento: 17/08/1968, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Agripino Soares e 
de Elvira Maria de Jesus.

O pretendente: ISAQUE LUIS DE SOUZA, profi ssão: estudante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 23/04/1998, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Agnaldo Luis de Souza e de Quiteria Carla de Souza. A pre-
tendente: LUZIA VICENTE, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 18/03/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jorge Luiz Vicente e de Maria Antônia Vicente.

O pretendente: PEDRO ALVARES NOVAES, profi ssão: auxiliar de enfermagem, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1989, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Maria das Graças Alvares Novaes. A pretendente: 
JULIANA LAYSLA SILVA ALEIXO, profi ssão: técnico de enfermagem, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1989, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Enock do Nascimento Aleixo e de Floricela 
Silva.

O pretendente: RODRIGO GONÇALVES DIAS, profi ssão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1981, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alfredo Dias e de Sueli Gonçalves Dias. A 
pretendente: BRUNA FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: atendente de 
credito, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sonia Pereira dos Santos.

O pretendente: DANILO VITOR DA MATTA SOBRINHO, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1997, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Otaviano Sobrinho e de Ingrid da 
Matta. A pretendente: BIANCA FABIANA GOMES DE VASCONCELOS, profi ssão: 
líder, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valter Ramos de Vascon-
celos e de Marilu Gomes.

O pretendente: ÉVERTON BARREIRA FERREIRA, profi ssão: coordenador de logísti-
ca, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1986, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Haroldo Alves Ferreira e de 
Ângela Barreira Ferreira. A pretendente: TAINARA SOUZA DO NASCIMENTO, pro-
fi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/06/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Batista 
do Nascimento e de Maria Tania de Souza.

O pretendente: ISAQUE REIS SOARES, profi ssão: balconista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jânio Bento Soares e de Marlene Reis Soares. 
A pretendente: DANIELY LOPES DE OLIVEIRA, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1999, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nivaldo Lopes de Oliveira e de Simone do 
Carmo Pinto de Oliveira.

O pretendente: WANDERSON CYPRIANO RAMOS, profi ssão: segurança patrimo-
nial, estado civil: divorciado, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
20/10/1987, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jurandy Alves 
Ramos e de Maria Ruth Cypriano. A pretendente: JULIANA ALVES PAULINO, profi s-
são: recreacionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/02/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Uilson 
Paulino e de Nazira Alves Silva Paulino.

O pretendente: DIEGO DE SOUZA CARDOSO, profi ssão: auxiliar operacional, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Cardoso e de Rosimeire 
Aparecida Brasilína de Souza Cardoso. A pretendente: STEFFANY DOS SANTOS DA 
SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 29/05/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gildo 
José da Silva Alves e de Raquel dos Santos.

O pretendente: WESLEY ARAÚJO SILVA, profi ssão: polidor de autos, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1990, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Tavares da Silva e de Aldeni Ba-
tista de Araujo Silva. A pretendente: JAQUELINE APARECIDA LUZ LIMA, profi ssão: 
assistente jurídico, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/09/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Germano 
Lima e de Marly Valeriana Luz.

O pretendente: ESTEVÃO SOARES DE MOURA CANDIDO, profi ssão: autôno-
mo, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
28/12/1998, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ferreira 
Candido e de Geone Maria Soares de Moura. A pretendente: LUANA DA SILVA SAN-
TOS, profi ssão: técnica de tanatopraxia, estado civil: divorciada, naturalidade: São Pau-
lo, SP, data-nascimento: 16/04/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Valdemir Atanasio dos Santos e de Joceilma da Silva.

O pretendente: ANDERSON SILVA DE ALMEIDA, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/1984, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Alves de Almeida e de Maria Aparecida 
Ferreira da Silva. A pretendente: RAINE PINHEIRO GARCÊS, profi ssão: técnica de 
farmácia, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nas-
cimento: 28/03/1992, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de José Justino 
Garcês e de Raimunda Maria Almeida Pinheiro.

O pretendente: VINICIUS DE LIMA SANTOS, profi ssão: porteiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 07/08/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Vicente dos Santos e de Elisangela de Lima. 
A pretendente: MILLENA VASCONCELOS DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/2000, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Tomaz dos Santos e de Maria de 
Lourdes Vasconcelos dos Santos.

O pretendente: HENRIQUE DA SILVA SIQUEIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1994, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Françuá Lopes Siqueira Neto e de Maria 
Gilsa da Silva Siqueira. A pretendente: NATHALIA DE SOUZA MIRANDA, profi ssão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nasci-
mento: 03/05/1999, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Na-
tanael Gonçalves de Miranda e de Rosemary de Souza Miranda.

O pretendente: FELIPE ROCHA DA SILVA, profi ssão: ajudante de mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adalberto Rocha da Silva Filho e de 
Vania Aparecida Alves da Silva. A pretendente: THAYZA PALOMA MARTINS NOVAIS 
SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 03/12/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wag-
ner Novais Silva e de Paula Rosangela da Silva Martins.

O pretendente: GABRIEL IBIAPINO OLIVEIRA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero dos Santos Oliveira e de So-
nia Maria Ferreira Ibiapino Oliveira. A pretendente: BIANCA RODRIGUES PEREIRA, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 14/04/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Anselmo da Silva Pereira e de Luciana Rodrigues Pereira.

O pretendente: GIVALDO ALVES DOS SANTOS, profi ssão: ajudante de motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ibicaraí, BA, data-nascimento: 20/08/1984, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Bispo dos Santos e de Iraci 
Fernandes Alves. A pretendente: CALINE DE JESUS MONTEIRO, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Floresta Azul, BA, data-nascimento: 03/07/1990, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Santos Monteiro e de 
Maria de Lourdes de Jesus.

O pretendente: CELIO ROBERTO DE SOUZA, profi ssão: garçon, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Araçuaí, MG, data-nascimento: 03/09/1978, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josepim de Souza Dias e de Anto-
nia de Lourdes Ramos Dias. A pretendente: BARBARA VIEIRA GOMES, profi s-
são: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Araçuaí, MG, data-nascimento: 
24/12/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elson Vaz 
Vieira e de Abilia Gomes Ferreira.

O pretendente: ED CARLOS DE OLIVEIRA, profi ssão: pedreiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Almeida de Oliveira e de Antonia Rosa de 
Oliveira. A pretendente: SIMONE ROSA DE SOUSA, profi ssão: técnica de enferma-
gem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/01/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdo Alves de Sousa e 
de Rosalva Rosa de Sousa.

O pretendente: JEAN PETER LION ORTIZ CORRÊA, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Abilio Barros Corrêa e de Elizabeth 
Socorro Carcamo Ortiz Corrêa. A pretendente: MÔNICA DE ALMEIDA FERNANDES, 
profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Barra do Choça, BA, data-nas-
cimento: 22/01/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dal-
mar Santos Fernandes e de Aldetisa Ana de Almeida Santos.

O pretendente: UANDERSON SOUZA DOS SANTOS, profi ssão: ajudante geral, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Esplanada, BA, data-nascimento: 21/11/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio dos Santos e de Edneusa 
Nascimento de Souza. A pretendente: LAYZA SANTOS DE SOUSA, profi ssão: as-
sistente de atendimento de s, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 19/11/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Benedito Raimundo de Sousa e de Lindelma Santos de Sousa.

O pretendente: MOACIR ROBERTO MAZARIOLLI, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Poá, SP, data-nascimento: 28/11/1994, residente e domiciliado 
em Sorocaba, SP, fi lho de José Roberto Mazariolli e de Cecilia Aparecida Coelho Ma-
zariolli. A pretendente: THAMIRIS ROCHA SANTANA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/08/2000, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Erivaldo de Souza Santana e de Vera Lucia 
Rocha de Lima Santana.

O pretendente: JOSÉ LUCAS SANTOS DE JESUS, profi ssão: auxiliar de limpeza, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 16/02/1985, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos de Jesus e de Adelita 
Moreira dos Santos. A pretendente: TATIANE SILVA DOS SANTOS, profi ssão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adauto Almeida dos San-
tos e de Ana Maria dos Santos Silva.

O pretendente: DIEGO BARBOSA DE JESUS, profi ssão: técnico administrativo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Nunes de Jesus e de Ro-
sana Barbosa Coelho. A pretendente: CAMILA FERREIRA, profi ssão: gerente, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 16/07/1986, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cleonice Ferreira.

O pretendente: JOSEMIR DE OLIVEIRA FERRAZ, profi ssão: cobrador de transportes 
coleti, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/1981, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osmar Ferraz e de Maria 
Jose de Oliveira Ferraz. A pretendente: JULIANA DE FREITAS SANTANA, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/09/1983, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Ademir Pi-
res Santana e de Ivanilda de Freitas.

O pretendente: ROGÉRIO RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: inspetor de qualidade, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1992, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josias Vieira da Silva e de Maria Aparecida 
Vieira da Silva. A pretendente: JENIFFER SANTANA DOS SANTOS, profi ssão: cabelei-
reira, estado civil: solteira, naturalidade: Poá, SP, data-nascimento: 07/11/1990, residente 
e domiciliada em Poá, SP, fi lha de Dilson dos Santos e de Magna Santos Santana.

O pretendente: WILLIAM DA SILVA MARQUES AZEVEDO, profi ssão: barbeiro, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1990, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Geronilson Marques Azevedo e de Elaine Cristina 
da Silva. A pretendente: MIRIÃ ALMEIDA DOS SANTOS, profi ssão: cabeleireira, es-
tado civil: divorciada, naturalidade: Feira de Santana, BA, data-nascimento: 01/02/1982, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Almeida dos San-
tos e de Benedita Deolinda Almeida dos Santos.

O pretendente: FABIANO APARECIDO LILLIPUZIANO, profi ssão: pedreiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 30/03/1984, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alessandro Lillipuziano e 
de Jane dos Santos Lillipuziano. A pretendente: JAQUELINE ANDRADE DE JESUS 
RIBEIRO, profi ssão: manicure, estado civil: divorciada, naturalidade: Ferraz de Vas-
concelos, SP, data-nascimento: 09/11/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Alexandrino Ribeiro e de Irani Andrade de Jesus Ribeiro.

O pretendente: ADELTON APOSTOLO QUARESMA, profi ssão: operador de produ-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1988, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Apostolo Quaresma 
e de Maria da Conceição Mendes Quaresma. A pretendente: GABRIELA DE CARVA-
LHO DE SOUZA, profi ssão: operadora de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Orlandino Luiz de Souza e de Másia de Carvalho.

O pretendente: LUCAS FRANÇA BARBOSA, profi ssão: cabeleireiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Codó, MA, data-nascimento: 06/07/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimunda França Barbosa Cunha. A pretendente: 
HEVELYN CRISTINA DE SOUSA PENEZIO, profi ssão: recepcionista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1998, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aislan Penezio e de Flavia Maria de Sousa.

O pretendente: JOSÉ CARLOS SANTOS NERY, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Canavieiras, BA, data-nascimento: 23/01/1964, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Boaventura da Silva Nery e de Lindaura 
Rodrigues dos Santos. A pretendente: EUNICE CONCEIÇÃO SANTANA, profi ssão: 
cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/02/1961, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Isaias Ferreira 
Santana e de Judite Conceição Santana.

O pretendente: JESUS FRANCISCO DOS REIS, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Piracema, MG, data-nascimento: 09/11/1949, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, fi lho de Francisco Canuto dos Reis e de Maria da Glória. A 
pretendente: LUZIA NOVAES OLIVEIRA, profi ssão: copeira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Correntina, BA, data-nascimento: 11/11/1964, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Manoel de Oliveira e de Edite Ferreira Novaes.

O pretendente: EDIÇON EUZÉBIO DE SANTANA NETO, profi ssão: autônomo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Adilson de Santana e de Vera 
Lucia Francisca dos Santos de Santana. A pretendente: LIRIANE TAMIRES DA CON-
CEIÇÃO FEITOSA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo, SP, data-nascimento: 10/02/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Elias Domingos Feitosa e de Maria Julia da Conceição.

O pretendente: WELLINGTON ALVES PEREIRA DE CASTRO, profi ssão: feirante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/2000, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joao Carlos Pereira de Castro 
e de Joelma Alves Santos. A pretendente: MIRIÃ SUELEN APARECIDA CORRÊA 
PEREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 21/03/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Francisco Paulo Corrêa Pereira e de Priscila Aparecida dos Santos.

O pretendente: RICARDO DA SILVA LEONARDO, profi ssão: auxiliar de limpeza, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Leonardo e de Elmira Felicia-
no da Silva Leonardo. A pretendente: RAQUEL SILVA DE SOUZA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 20/04/1990, residente e 
domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, fi lha de Benedito Adriano de Souza e de Maria das 
Graças Silva de Souza.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, profi ssão: serralheiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1974, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista de Oliveira e de Maria da Gloria de Oli-
veira. A pretendente: MIRIAM ROCHA SANT'ANA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/1968, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Pereira de Sant'ana e de Maria da Rocha Sant'ana.

O pretendente: ADROALDO OLIVEIRA SALES, profi ssão: construtor, estado civil: vi-
úvo, naturalidade: Ipirá, BA, data-nascimento: 19/08/1963, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de Edésio Tanan de Sales e de Maria de Lourdes Oliveira Sales. A pre-
tendente: ROSENEIDE MOREIRA SILVA, profi ssão: garçonete, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: Serrolândia, BA, data-nascimento: 15/04/1974, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Cardoso Silva e de Clotildes Maria Moreira.

O pretendente: JACKSON DA CONCEIÇÃO MARTINS, profi ssão: metalúrgico, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1986, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alcides Martins e de Ma-
ria de Fátima da Conceição. A pretendente: VANESSA RODRIGUES DE SOUSA, 
profi ssão: analista, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
16/02/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Walcy Gomes 
de Sousa e de Maria Gildenira Rodrigues de Sousa.

O pretendente: FABIANO FLORENTINO DE SOUSA, profi ssão: barbeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alves de Sousa e de Antonia Florentino de Sou-
sa. A pretendente: FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio de Oliveira e de Maria José da Silva.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO MOREIRA DOS REIS, profi ssão: conferente, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Conceição da Barra, ES, data-nascimento: 30/09/1973, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Otacilio Alves dos Reis 
e de Alice Moreira dos Santos. A pretendente: BEATRIZ SIMIÃO GONÇALVES, pro-
fi ssão: conferente, estado civil: divorciada, naturalidade: Duque de Caxias, RJ, data-
nascimento: 30/10/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Gonçalves e de Maria de Fatima Simião Gonçalves.

O pretendente: DONIZETE DE BARROS RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: im-
pressor digital, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/11/1987, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto 
Rodrigues da Silva e de Andreia Cristina de Barros Rodrigues da Silva. A pretendente: 
AMANDA DO NASCIMENTO SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1996, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Gilson Ferreira dos Santos e de Maria das Dores do Nascimento.

O pretendente: JÚLIO AVELINO DA SILVA JÚNIOR, profi ssão: ajudante geral, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 21/10/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Júlio Avelino da Silva e de Maria Sueli 
Linda da Silva. A pretendente: SIMONE DA SILVA, profi ssão: faxineira, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1977, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eurides Maria da Silva.

O pretendente: DÊNIS BOMFIM SOARES, profi ssão: promotor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/1980, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Idalício Soares Santiago e de Zenilda 
Bomfi m Soares. A pretendente: CLAUDILENE REGINA DA SILVA, profi ssão: opera-
dora de injetora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/10/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Neto da 
Silva e de Maria de Lourdes da Silva.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO SANTOS, profi ssão: produtor 
de eventos, estado civil: solteiro, naturalidade: Floresta Azul, BA, data-nascimento: 
01/09/1976, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alves 
dos Santos e de Maria da Conceição Nascimento. A pretendente: ANA PAULA DE 
JESUS QUEIROZ, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Itajuípe, BA, 
data-nascimento: 20/02/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Atanázio Batista de Queiroz e de Creuza Maria de Jesus.

O pretendente: JOHNNY SILVA PRADO, profi ssão: auxiliar de contas a pagar, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jair do Prado e de Viviane Alves da 
Silva Prado. A pretendente: SARAH HELEN RICARDA DE SENA, profi ssão: aten-
dente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/2000, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Eduardo Neris Sena e de Vilma Ri-
carda da Silva.

O pretendente: ANTONIO ERIVELTON DE SOUSA, profi ssão: carpinteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Codó, MA, data-nascimento: 01/03/1981, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Pereira de Sousa e de Zuleide da Silva 
de Sousa. A pretendente: FRANCISCA DE SOUSA LIMA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Codó, MA, data-nascimento: 23/12/1988, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo de Sousa Lima e de Antonia da 
Conceição de Sousa Lima.

O pretendente: MURILO AUGUSTO PEREIRA, profi ssão: bancário, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1993, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, fi lho de Rogério Augusto Pereira e de Maria Rosângela Morais 
Pupo Pereira. A pretendente: MARIA CAROLINE SOUZA DO NASCIMENTO, pro-
fi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/07/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Arles do 
Nascimento e de Sandra de Souza Nascimento.

O pretendente: DOUGLAS CAVALCANTE VIEIRA, profi ssão: coletor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1993, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gerson da Silva Vieira e de Maria do 
Socorro Cavalcante da Silva. A pretendente: JAQUELINE APARECIDA PAULINO, 
profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 06/04/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria 
Eunice Paulino.
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JOSÉ MARCOS DE JESUS MACEDO, profi ssão: auxiliar de serralhe-
ria, estado civil: solteiro, naturalidade: Ibiquera, BA, data-nascimento: 01/03/1990, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Jesus Barbosa Macedo 
e de Zenilda Rosa de Jesus. A pretendente: VIVIANE PEREIRA DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/08/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Pereira da Silva 
e de Maria José Benicio da Silva.

O pretendente: JONATAS EVANGELISTA PARENTE, profi ssão: cabeleireiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Henrique Cordeiro Parente e de 
Rute Evangelista da Silva Parente. A pretendente: PAULA MARTINS DE JESUS, pro-
fi ssão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/10/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Martins 
Pires e de Rosely Gonçalves de Jesus Pires.

O pretendente: OBERDAN CANUTA, profi ssão: guincheiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 09/04/1998, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adriana Maria Canuta. A pretendente: VICTORIA PI-
NHEIRO LIVINO, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 08/01/2000, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Luiz 
Carlos Siqueira Livino e de Marcia Aparecida Ribeiro Pinheiro.

O pretendente: RENATO DE OLIVEIRA LOURENÇO SILVA, profi ssão: assistente 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/10/1987, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Roberto 
Lourenço Silva dos Santos e de Aparecida de Lourdes Oliveira. A pretendente: ANA 
CAROLLINE LEMES RODRIGUES, profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1996, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonildo do Nascimento Rodrigues e de 
Claudia Cristina Lemes Rodrigues.

O pretendente: BRUNO DA SILVA ARRAIS, profi ssão: operador de telemarketing, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Antonio Arrais e de Sebastiana 
Francisco da Silva Arrais. A pretendente: JOÁS PEREIRA DA SILVA, profi ssão: ope-
rador de telemarketing, estado civil: solteiro, naturalidade: Ribeirão Pires, SP, data-nas-
cimento: 04/06/1997, residente e domiciliada em Suzano, SP, fi lha de Danilto Gonçalves 
da Silva e de Ivaneide Pereira da Silva.

O pretendente: JOÃO VICTOR FERREIRA CRUZ, profi ssão: militar da ativa, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivan de Souza e Cruz e de Cleizida 
Barros Ferreira e Cruz. A pretendente: BEATRIZ RODRIGUES MENDES, profi ssão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 24/03/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Paulo Ricardo Moreno Mendes e de Solange Rodrigues da Silva.

O pretendente: RODRIGO ELIAS JERONIMO, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1986, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sérgio Elias Jeronimo e de Maria Aparecida Jeronimo. A 
pretendente: EMILIA DE ASSIS LAURI, profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/1991, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Sanchez Lauri e de Izabel de Assis Lauri.

O pretendente: GEORGE DOS SANTOS GORVEIA, profi ssão: montador de móveis, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 09/07/1986, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Reis Correia Gorveia e de Vera Miralda dos 
Santos. A pretendente: ALAIS DE LIRA FELICIANO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 03/06/1988, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Nailton Feliciano e de Ivanira Joaquim de Lira Feliciano.

O pretendente: RAFAEL GONÇALVES DE JESUS, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/12/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Oliveira de Jesus e de Genil-
da Souza Gonçalves. A pretendente: FRANCIELLE MONTEIRO PINTO, profi ssão: 
auxiliar fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/11/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francelino 
Romão Pinto e de Elisabete Corrêa Monteiro Pinto.

O pretendente: LAERCIO PRESTES DA SILVA, profi ssão: analista de microinformá-
tica, estado civil: solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
31/05/1985, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Percio Pres-
tes da Silva e de Sueli Ribeiro da Silva. A pretendente: FERNANDA DOS SANTOS 
SILVA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 07/09/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Manoel da Silva e de Enides dos Santos da Silva.

O pretendente: IGOR BATISTA DE SOUSA, profi ssão: entregador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Sousa Júnior e de Iva Batista de Sousa. 
A pretendente: VERÔNICA DOS SANTOS TELES, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1985, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genelicio Ribeiro Teles e de Isabel 
Jesus dos Santos Teles.

O pretendente: JOÃO PAULO PEREIRA SANTIAGO, profi ssão: auxiliar de serviços 
gerais, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
03/07/1980, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geova Joa-
quim Santiago e de Sandra Pereira dos Santos. A pretendente: ROSANGELA MEDEI-
ROS RAMOS, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1973, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha 
de Felix Aparecido Ramos e de Joanna Antonia de Medeiros.

O pretendente: MAURO SANTANA DE SOUSA, profi ssão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1962, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rafael Santana de Sousa e de Matildes Florinda 
de Sousa. A pretendente: LUCIMARA MENDES DOURADO, profi ssão: agente es-
colar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/01/1970, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Mendes Dourado e 
de Benedita Apparecida Quintino Dourado.

O pretendente: TIAGO APARECIDO DOS SANTOS, profi ssão: analista de qualidade, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1985, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Galdiano Antonio dos Santos e de Elenice 
Alves dos Santos. A pretendente: ANA CRISTINA SANTOS, profi ssão: analista de 
atendimento, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/06/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria das 
Graças Santos.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE SOARES DEL CORSO, profi ssão: comprador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1993, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nilson Rodrigo Del Corso e de 
Joana Soares Nunes. A pretendente: BRUNA MEDEIROS DOS SANTOS, profi ssão: 
auxiliar de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/09/1992, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Antonio Flausino dos 
Santos e de Francisca Santana de Medeiros Santos.

O pretendente: JOSÉ MANOEL DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Picos, PI, data-nascimento: 27/04/1963, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Moura da Silva e de Maria Josefa 
de Lima. A pretendente: MARIA RITA SOUZA SANTIAGO, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Ibicaraí, BA, data-nascimento: 08/07/1972, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Santiago Neto e 
de Creuza Souza Gomes.

O pretendente: JOÃO PAULO GOIS DE JESUS, profi ssão: controlador de acesso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ribeirópolis, SE, data-nascimento: 12/03/1988, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Bispo de Jesus e 
de Maria José Gois. A pretendente: ALINE CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/02/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Vinuto 
da Costa Neto e de Maria Amelia do Nascimento.

O pretendente: JEFFERSON DA SILVA, profi ssão: ajudante de obras, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1982, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Virgilio da Silva e de Ivonete da 
Silva. A pretendente: TATIANE CHUMILAS DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 04/05/1994, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rubens da Silva e de Silene Aparecida 
Chumilas.

O pretendente: RAFAEL DOS SANTOS NALIATO, profi ssão: auxiliar de enferma-
gem, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Naliato e de 
Balbina dos Santos Ferreira Naliato. A pretendente: JUDCLEIA MORENO DA SILVA, 
profi ssão: ajudante geral, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 08/05/1986, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de José Moreno 
da Silva e de Maria Rozires da Silva.

O pretendente: WILLIAM DE PAULA PEREIRA DA SILVA, profi ssão: recepcionista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1990, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Gildasio Pereira da Silva e de Edinamar 
de Paula. A pretendente: CARINA ALENCAR DO NASCIMENTO, profi ssão: assis-
tente fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/10/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elias Sipliano 
do Nascimento e de Rita de Cassia Alencar do Nascimento.

O pretendente: THIAGO LUCAS DO NASCIMENTO, profi ssão: professor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Soares do Nascimento e de 
Maria Lucia Lucas do Nascimento. A pretendente: IVONEIDE CRUZ SANTOS, profi s-
são: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Uauá, BA, data-nascimento: 
16/01/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Alves 
dos Santos e de Beatriz Cruz Santos.

O pretendente: VITOR HUGO RODRIGUES SANTOS, profi ssão: balconista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edilson de Souza Santos e de Ze-
naide Rodrigues de Lima Santos. A pretendente: THAYNÁ OLIVEIRA CAMPOS, pro-
fi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/11/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Serra Campos e de Valdirene Maria de Oliveira Campos.

O pretendente: JONATHAN CONCEIÇÃO ROSA, profi ssão: operador de SAC, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Nova Iguaçu, RJ, data-nascimento: 16/09/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Roberto Rosa e de Marilza 
de Fatima da Conceição. A pretendente: CAROLINE PEREIRA SANTIAGO, profi s-
são: suporte operacional, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 23/08/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ilton 
Santiago e de Fatima Pereira de Andrade.

O pretendente: JOSÉ WELLINGTON SANTOS DA COSTA, profi ssão: eletricista, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 12/02/1971, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Expedito Xavier da Costa e 
de Maria de Jesus Santos da Costa. A pretendente: MAURICEIA MARIA DA SILVA, 
profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Macaparana, PE, data-
nascimento: 22/06/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Manoel Sebastião da Silva e de Maria Amélia do Nascimento Silva.

O pretendente: PAULO EVANILSON DE ALMEIDA, profi ssão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jaguaribe, CE, data-nascimento: 09/11/1976, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edmilson Leondas de Almeida e de Maria 
Fernandes de Almeida. A pretendente: ANA LUCIA DOS SANTOS, profi ssão: autôno-
ma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/1987, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Aparecido dos Santos 
e de Maria Luzinete dos Santos.

O pretendente: PEDRO FERREIRA SANTOS JUNIOR, profi ssão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/11/1980, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Ferreira Santos e de Cibel Aparecida San-
tos. A pretendente: MARISA MOURA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1977, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jonas Ferreira da Silva e de Lucy Moura da Silva.

O pretendente: AUGUSTO MATOS COSTA, profi ssão: atendente, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/11/1995, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Aparecida Matos Costa Rodrigues. 
A pretendente: ISADORA MARIA DE CASTRO SILVA, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/2001, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Henrique da Silva e de Patricia 
Aries de Castro Silva.

O pretendente: RAFAEL DIAS DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1988, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Dias da Silva e de Doraci Ramos Nogueira da 
Silva. A pretendente: VITÓRIA ORNELAS DE PAULA, profi ssão: técnica de enferma-
gem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eli Trindade de Paula e de 
Maria Rosangela de Paula.

O pretendente: PETERSON DE SOUSA OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de departa-
mento pesso, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/09/1995, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pereira 
de Oliveira e de Maria Aparecida de Sousa Oliveira. A pretendente: VALCIMARA MA-
RIA CAMPOS MARTINS DA SILVA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1996, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Martins da Silva e de Cenir Dias de Campos.

O pretendente: DANILO SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: promotor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edmilson Galdino de Oliveira e de 
Francinete Luiz da Silva de Oliveira. A pretendente: AMANDA DOS SANTOS OLIVEI-
RA, profi ssão: consultora de operações, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 15/03/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Donizete Inacio de Oliveira e de Alenita Candida dos Santos Oliveira.

O pretendente: PEDRO GALDINO DOS SANTOS, profi ssão: técnico de enfermagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Nova Esperança, PR, data-nascimento: 09/02/1973, re-
sidente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Jose Galdino dos Santos e de Tereza dos 
Santos. A pretendente: ELIANE SENA OLIVEIRA, profi ssão: analista, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1975, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edesio Sena Oliveira e de Deone Viana de Oliveira.

O pretendente: VINICIUS DA SILVA NATIVIDADE, profi ssão: ajudante de função, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/1999, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edmilson Sant’Ana Natividade e 
de Cristina Marcolino da Silva. A pretendente: GABRIELA ALVES DE FREITAS, pro-
fi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/10/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adilson de 
Freitas e de Marizete Pinto Alves de Freitas.

A pretendente: JENNIFER MARCELA RODRIGUES DE SOUZA, profi ssão: agente 
de organização escolar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 07/09/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mar-
celo Argemiro de Souza e de Giane Aparecida Rodrigues de Souza. A pretendente: 
MICHELLE RODRIGUES LAGOS, profi ssão: supervisora de vendas, estado civil: vi-
úva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/1980, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Rodrigues Junior e de Nadir Rita Rodrigues.

A pretendente: MAYARA MARQUES FELICIO MADRONA TORRES, profi ssão: ven-
dedora, estado civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
02/08/1991, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Marcio Diniz Madrona 
Torres e de Silmara Felicio Madrona Torres. A pretendente: NATHÁLIA DE SOUZA 
MARQUES RIBEIRO, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: India-
nópolis, SP, data-nascimento: 24/12/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Daniel Marques Ribeiro e de Minéia de Souza Marques Ribeiro.

O pretendente: CARLOS ROBERTO ALVES DA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Alves da Silva e de Teresa 
Maria da Silva. A pretendente: TACIARA ALVES BARBOSA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1994, residente e do-
miciliada nesta Capital, SP, fi lha de Ivanildo Alves Barbosa e de Valdirene Alves Barbosa.

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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O pretendente: JOSÉ BENEDITO LARIOS, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 30/07/1953, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Santiago Larios Colombares e de Noemia Centenaro. A preten-
dente: ENEDINA DOS SANTOS GOMES, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em Berilo - MG, no dia 04/01/1969, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de João dos Santos Gomes e de Bernardina Antunes Rodrigues Santos.

O pretendente: WILLIAN TAKAKI, estado civil solteiro, profi ssão analista de planejamento 
fi nanceiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/02/1989, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Helio Akira Takaki e de Lucimar Branco Takaki. A pretendente: 
ANELISE SERVILHEIRA VALEZI, estado civil solteira, profi ssão analista de comércio exterior, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 17/06/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto da Silva Valezi e de Maria de Lourdes Servilheira Valezi.

O pretendente: RONALDE LOMBARDI FILHO, estado civil divorciado, profi ssão 
representante comercial, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/04/1975, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ronalde Lombardi e de Vilma 
Aparecida Bueno Lombardi. A pretendente: ANDREIA FINK SALDIVA, estado civil 
solteira, profi ssão analista fi nanceiro, nascida em São Paulo - SP, no dia 07/03/1979, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Pires 
Saldiva e de Francisca Fink Saldiva.

O pretendente: BRUNO MESQUITA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/04/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ciciero da Silva e de Rejane Mesquita 
da Silva. A pretendente: JULIANA MARIA ROSA CARCELEN, estado civil divorciada, 
profi ssão autônoma, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/07/1981, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José dos Santos Carcelen e de Maria 
Aparecida Carcelen.

O pretendente: TIAGO RODRIGUES FERMINIANO, estado civil solteiro, profi ssão 
jornalista, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/12/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Dejanete Rodrigues Ferminiano. A pretendente: 
MARCELLA PRINCIPE, estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 15/07/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Marcelo Principe e de Marluce Zelia Santana Principe.

O pretendente: LUIZ FERNANDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão contador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 14/04/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Rinaldo Gomes da Silva e de Lucimar Bezerra de Souza e Silva. A 
pretendente: BRENDA LEE SAKALAUSKA SERTORIO, estado civil solteira, profi ssão 
contadora, nascida em São Paulo - SP, no dia 30/09/1992, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Renê Vicente Sertorio e de Maria Aparecida 
dos Santos Sakalauska.

O pretendente: PETER FRANK SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 05/06/1978, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - 
SP, fi lho de José Mariano Silva e de Janice Baptista Nunes Silva. A pretendente: FLAVIA 
VARANDAS DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 27/05/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Eneas da Costa e de Maria Virginia Varandas da Costa.

O pretendente: FABIO RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão repositor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 29/05/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jairo Rodrigues da Silva e de Carmen Lucia da Silva. A pretendente: 
ANA CAROLINA PELLEGRINI DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão administrativo, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 27/02/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Silvio Luis de Lima e de Sonia Pellegrini de Lima.

O pretendente: IKECHUKWU SAMSON NWOGBO, nacionalidade nigeriana, estado civil 
solteiro, profi ssão vendedor, nascido em Awka - Nigéria, no dia 13/05/1983, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Chukwunenye Nwogbo e de Patricia 
Nwogbo. A pretendente: ELAINE SANTANA SOARES, estado civil divorciada, profi ssão 
cozinheira, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/08/1980, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alceu Ferreira Soares e de Maria Neide Pereira Santana.

O pretendente: FÁBIO GRANDÃO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 15/01/1995, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Reinaldo da Silva e de Sônia Grandão da Silva. A pretendente: 
LIDIA HERMOGENES FERNOCHI COSTA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nas-
cida em São Paulo - SP, no dia 09/03/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Carlos Magno Hermogenes Costa e de Maria Teresinha Fernochi Costa.

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: MAURICIO JIRO HISATOMI, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
eletrônico, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/07/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Massao Hisatomi e de Nair Reiko Hashimoto Hisatomi. 
A pretendente: FATIMA VIANA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão gerente 
comercial, nascida em Navirai - MS, no dia 10/06/1977, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Viana da Silva e de Francisca Tavares da Silva.

A pretendente: VANESSA RODRIGUES SEABRA, estado civil solteira, profi ssão 
autônoma, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/07/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gerson Seabra e de Marcia de Lourdes Rodrigues 
Seabra. A pretendente: PRYSCILLA SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profi s-
são autônoma, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/02/1983, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Alves da Silva e de Iara dos Santos.

O pretendente: EVERTON DA SILVA DE AZEVEDO, estado civil solteiro, profi ssão 
estudante, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/11/1997, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ivan Batista de Azevedo e de Rosenir Alves da Silva. A 
pretendente: EUNICE APARECIDA FERRAZ, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 22/09/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Ferraz e de Maria da Graça Silva.

O pretendente: RAPHAEL PERUCCI, estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 27/03/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de João Perucci Neto e de Neusa Cabeça Corrêa Perucci. O pretendente: 
WILLIAN PEREIRA COSTA BENTO, estado civil solteiro, profi ssão assistente contabil, 
nascido em Perus - SP, no dia 19/07/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Carlos Bento e de Eliene Pereira Costa Bento.

O pretendente: EVER FLAVIO CABRAL DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
produtor de eventos, nascido em Campo Grande - MS, no dia 09/05/1972, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Everaldo Ferreira de Souza e de 
Maria Auxiliadora Cabral de Souza. A pretendente: LETICIA CRISTINE DE SOUZA, 
estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Pindamonhagaba - SP, no dia 
22/03/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Darci 
de Souza e der Leonor Pedroso de Souza.

O pretendente: BRUNO MENDONÇA RAMPAZZI, estado civil solteiro, profi ssão em-
presário, nascido em Guarulhos - SP, no dia 05/07/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alberto Rampazzi Filho e de Neide Gomes Mendonça 
Rampazzi. A pretendente: BARBARA DE ARAUJO COSTA, estado civil solteira, profi ssão 
administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/10/1981, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dionel da Costa Junior e de Milta de Araujo Costa.

O pretendente: FRANCISCO EDINEUDO BESSA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em Alto Santo - CE, no dia 06/06/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Edson da Silva e de Maria Zuleide Bessa da Silva. 
A pretendente: MARIA GIRLÂNDIA DE HOLANDA SOARES, estado civil solteira, profi ssão 
empresária, nascida em Alto Santo - CE, no dia 09/04/1978, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Soares e de Maria do Socorro de Holanda Soares.

O pretendente: RODRIGO DALTO GALLEGO, estado civil solteiro, profi ssão corretor 
de imóveis, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 04/10/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vagner Gallego Francisquetti e de 
Maria Susete Dalto Galego. A pretendente: NATHALIA MANFRIN OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/05/1989, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Reinaldo Gutemberg de Oliveira 
e de Liene Maria Manfrin Oliveira.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

Empresas & Negócios
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CONCEDER HORÁRIO PARA O CAFÉ
As empresas são obrigadas a conceder horário de café de 15 minutos? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE SE APOSENTA COMO APOSENTADORIA DEFI-
CIENTE CÓDIGO 42, QUAL O TRATAMENTO LEGAL PARA CONTINUAR 
TRABALHANDO NA EMPRESA, COMO PROCEDER?

Tendo em vista o Artigo 429 da IN INSS/PRES 77/2015 desde que 
não exista impedimento por parte do Médico do Trabalho, existe a 
possibilidade de continuar a exercer o seu trabalho na empresa sem 
impedimento, inclusive de ser incluído na cota obrigatória do PPD ou 
PND de que trata o Artigo 93 da Lei 8.213/1991.

EMISSÃO DAS GUIAS DO INSS
Com a implantação da DCTFweb, as guias de INSS de terceiros, 
como proceder para continuar emitindo? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ENVIAR OBRIGAÇÕES FISCAIS
Condomínios Edilícios devem enviar as obrigações fiscais e emitir a 
guias para pagamento dos impostos por meio do programa REINF? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FAZENDEIRO PROPRIETÁRIO DE DUAS FAZENDAS PODE OPERAR 
SOB A MESMA MATRÍCULA CEI?

Segundo o artigo 32 da Instrução Normativa RFB nº 971/2009, 
deverá ser emitida uma matrícula CEI para cada propriedade rural de 
um mesmo produtor rural, ainda que situadas no âmbito do mesmo 
município. Portanto, se o produtor rural possui duas fazendas terá que 
abrir uma matrícula para cada uma delas.

ANOTAÇÃO NA CTPS
Quando contratamos um funcionário com prazo determinado, há 
necessidade de efetuar anotação na CTPS, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

 

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ARMANDO LARA NOGUEIRA NETO, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
empresário, natural nesta Capital, Santa Cecília, SP, no dia (08/06/1973), residente e domiciliado 
no Jardim Paulistano, São Paulo, SP, fi lho de Armando Lara Nogueira Filho e de Maria Luiza 
de Almeida Nogueira. A pretendente: FERNANDA GAVA SONAI, de nacionalidade brasileira, 
solteira, modelo, natural de Criciúma, SC, no dia (05/04/1990), residente e domiciliada no 
Jardim Paulistano, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Élio Sonai e de Maria Goreti Gava Sonai. Pa
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Continua

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

Empresas & Negócios

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

EDILSON SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de serviços gerais, 
nascido em Floresta Azul, Estado da Bahia (CN:LV.A/018.FLS.176-FLORESTA AZUL/BA), 
Floresta Azul, BA no dia dez de novembro de mil novecentos e oitenta e um (10/11/1981), 
residente e domiciliado Rua Arbela, 321, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Evanildo Barbosa da Silva e de Eurides Maria dos Santos. 
EVANIRA SOARES OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida 
em Macarani, Estado da Bahia (CN:LV.A/034.FLS.289 MACARANI/BA), Macarani, BA no 
dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e sessenta e cinco (28/02/1965), residente 
e domiciliada Rua Arbela, 321, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Olavo Pinheiro de Oliveira e de Ramira Soares de Sousa.

RICARDO LARANGEIRA SACRAMENTO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/119.FLS.217V-1º SUBDISTRITO DE GUA-
RULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia trinta e um de agosto de mil novecentos e setenta e 
cinco (31/08/1975), residente e domiciliado Rua Constantino Fernandes, 117, apartamento 
53-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José 
Laranjeira Sacramento e de Maria Simão Sacramento. LUCIANA DE CASTRO GARRIDO, 
estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Subdistrito Penha de França, nesta 
Capital (CN:LV.A/177.FLS.275-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia sete de 
maio de mil novecentos e setenta e oito (07/05/1978), residente e domiciliada Rua Inácio 
Jacometti, 193, apartamento 124-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Garrido e de Sonia de Castro Garrido.

JOSÉ ROBERTO FRANCISCO SATELES, estado civil divorciado, profi ssão operador de 
máquina, nascido em Canarana, Estado da Bahia, Canarana, BA no dia vinte e dois de março 
de mil novecentos e setenta e quatro (22/03/1974), residente e domiciliado Rua Hipólito de 
Souza, 20, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Evilazio 
Francisco da Cruz e de Augusta Francisca Sateles. VANESSA APARECIDA DE JESUS, es-
tado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/090.FLS.256 
ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia quatro de julho de mil novecentos e 
noventa e um (04/07/1991), residente e domiciliada Rua Hipólito de Souza, 20, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Aparecida de Jesus.

JOSÉ RAMOS DA SILVA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão montador de movéis, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/099.FLS.046-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia sete de abril de mil novecentos e oitenta e um (07/04/1981), residente 
e domiciliado Rua Beleza Pura, 05, quadra I, casa 02, Conjunto Habitacional A E Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Ramos da Silva e de Otilia Ferreira da Silva. 
MARIA SELMA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em Tobias 
Barreto, Estado de Sergipe (CN:LV.A/027.FLS.204 TOBIAS BARRETO/SE), Tobias Barreto, 
SE no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e setenta e dois (28/08/1972), residente 
e domiciliada Rua Beleza Pura, 05, quadra I, casa 02, Conjunto Habitacional A E Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Francisco dos Santos e de Josefa Maria de Jesus.

CLEVESSON NASCIMENTO CAFÉ, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em 
Itororó, Estado da Bahia (CN:LV.A/015.FLS.058-ITORORÓ/BA), Itororó, BA no dia oito 
de setembro de mil novecentos e noventa e dois (08/09/1992), residente e domiciliado 
Rua Machado Nunes, 190, B, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Clarindo Santana Café e de Maria da Juda Silva Nascimento. 
CARINA GILDA DA COSTA SILVA, estado civil solteira, profi ssão promotora, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/128.FLS.106 SANTANA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de 
agosto de mil novecentos e noventa e quatro (05/08/1994), residente e domiciliada Rua 
Machado Nunes, 190, B, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Edilson Jose da Silva e de Cicera Gilda da Silva Costa.

JÚNIOR ROSA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão serralheiro, nascido em Itiúba, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/067.FLS.202-ITIÚBA/BA), Itiúba, BA no dia dois de agosto de 
mil novecentos e oitenta e quatro (02/08/1984), residente e domiciliado Rua Serra do 
Ouro Branco, 545, casa 03, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ven-
ceslau Ferreira da Silva e de Tereza Rosa Ferreira. JÉSSICA ALVES DE SÁ, estado civil 
solteira, profi ssão praticante de produção, nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital 
(CN:LV.A/083.FLS.160-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de agosto de mil nove-
centos e noventa e sete (18/08/1997), residente e domiciliada Rua Serra do Ouro Branco, 
545, casa 03, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosa Alves de Sá.

MARCELO SIQUEIRA SIMÕES FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão enfer-
meiro, nascido em Serra Talhada, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/067.FLS.006-FLORES/
PE), Serra Talhada, PE no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(28/11/1989), residente e domiciliado Rua Corveta Jequitinhonha, 590, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Marinaldo Ferreira da Silva e de Núbia Patricia Siqueira 
da Silva. MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
técnico de enfermagem, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/088.FLS.128-
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e oitenta e cinco 
(22/05/1985), residente e domiciliada Rua Corveta Jequitinhonha, 590, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Ferreira dos Santos e de Irene Gonçalves de Jesus.

IRELYSON QUEIROZ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão representante de 
serviços ao cliente, nascido em Petrolândia, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/015.
FLS.236V-PETROLÂNDIA/PE), Petrolândia, PE no dia vinte e cinco de janeiro de mil 
novecentos e noventa e três (25/01/1993), residente e domiciliado Rua Noventa e Sete, 
542, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Cesário dos Santos 
e de Irene Queiroz do Nascimento Santos. ARIANE RENATA LIBERATO, estado civil 
solteira, profi ssão atendente de loja, nascida em Santa Bárbara d'Oeste, neste Estado 
(CN:LV.A/026.FLS.002V-SANTA BÁRBARA D'OESTE/SP), Santa Bárbara d'Oeste, SP 
no dia dois de março de mil novecentos e noventa (02/03/1990), residente e domiciliada 
Rua Sestílio Melani, 735, casa 02, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ari Antonio Liberato e de Maria Lucimara de Souza Liberato.

JEFERSON SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em Sub-
distrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/001.FLS.147-VILA MATILDE/SP), São Paulo, 
SP no dia doze de março de mil novecentos e setenta e seis (12/03/1976), residente e 
domiciliado Rua Rodrigues Seixas, 182, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Miguel Souza Santos e de Maria das Graças dos Santos. IVA MARIA GON-
ÇALVES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Presidente Juscelino, Estado do 
Rio Grande do Norte (CN:LV.A/017.FLS.014-PRESIDENTE JUSCELINO/RN), Presidente 
Juscelino, RN no dia trinta de maio de mil novecentos e setenta e cinco (30/05/1975), 
residente e domiciliada Rua Rodrigues Seixas, 182, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco Ferreira Gonçalves e de Geralda da Silva Gonçalves.

BRUNO TADEU BONNASORTE, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em Subdistrito Cerqueira Cesar, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatro de 
agosto de mil novecentos e oitenta e dois (04/08/1982), residente e domiciliado Rua Andréas 
Amon, 170, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Alcides Bonnasorte e de Maria Aparecida Bonnasorte. HELENA MONTE PINHEIRO DOS 
SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão estudante, nascida em Guarulhos, neste Estado, 
Guarulhos, SP no dia vinte e sete de maio de mil novecentos e noventa e um (27/05/1991), 
residente e domiciliada Rua San Tropez, 34, Aguazul, 1º Subdistrito de Guarulhos, neste 
Estado, Guarulhos, SP, fi lha de Ivair Celestino dos Santos e de Valdirene Monte Pinheiro dos 
Santos. "Cópia Enviada pelo Ofi cial de RCPN do 1° Subdistrito de Guarulhos, neste Estado"

BRUNO HENRIQUE ANDRADE TITO, estado civil solteiro, profi ssão supervisor fi nanceiro, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/231.FLS.228 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatorze de novembro de mil novecentos e noventa e quatro (14/11/1994), residente e 
domiciliado Avenida Flor da Abissínia, 569, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Rigoberto Macedo Tito e de Josy de Andrade. KARINA MARINHO DE MELO, 
estado civil solteira, profi ssão assistente de compras, nascida em Subdistrito Cerqueira 
César, nesta Capital (CN:LV.A/374.FLS.179V-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP 
no dia nove de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (09/08/1994), residente e 
domiciliada Rua Francisco Alarico Bérgamo, 1047, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Salvador Ferreira de Melo e de Hulda Lapa Marinho de Melo.

SÉRGIO LUÍS FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de serviços gerais, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia trinta e um de 
agosto de mil novecentos e setenta (31/08/1970), residente e domiciliado Rua Francisco 
Orlando Stocco, 480, Jardim Ouro Verde, Limeira, neste Estado, Limeira, SP, fi lho de 
Mário Ferreira e de Neuza Maria de Souza Ferreira. DINAMAR SOARES, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital, São Paulo, SP 
no dia vinte e nove de junho de mil novecentos e sessenta e seis (29/06/1966), residente 
e domiciliada Rua Ana Gomes de Andrade, 48, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Mario Soares e de Theresa Silvano Soares.

ROBERTO CARLOS FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão repositor, nascido em neste 
Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e sessenta e cinco 
(25/12/1965), residente e domiciliado Rua Dona Maria de Camargo, 104, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Paulo Ferreira Gomes e de Teresinha de Oliveira Gomes. MIRIAM DOS 
REIS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/054.
FLS.217-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de março de mil novecentos e setenta 
e um (12/03/1971), residente e domiciliada Rua Dona Maria de Camargo, 104, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Ulysses dos Reis e de Benedita Inácia dos Reis.

ADAN BREITNER RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em Bauru, 
neste Estado (CN:LV.A/178.FLS.264-BAURU/SP), Bauru, SP no dia quatorze de abril de 
mil novecentos e oitenta e oito (14/04/1988), residente e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 95, 
bloco A, apartamento 14, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Ailton Fernandes Ribeiro e de Maraci Aparecida dos Santos Ribeiro. LARYSSA 
WIRITH GUARIZE DE AZEVEDO, estado civil solteira, profi ssão musicista, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/202.FLS.042V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove 
de abril de mil novecentos e noventa e quatro (29/04/1994), residente e domiciliada Rua 
Sílvio Barbini, 95, bloco A, apartamento 14, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dario Ferreira de Azevedo e de Angela Cristina Guarize.

DEISE BATISTA SILVA, estado civil solteira, profi ssão psicóloga, nascida em Subdistrito 
Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/072.FLS.047V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia 
quinze de agosto de mil novecentos e noventa (15/08/1990), residente e domiciliada 
Rua Francisco Rodrigues Seckler, 1010, casa 03, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Julio Pereira Silva Filho e de Cleide Alves Batista Silva. GABRIELA CELINA 
LIMA GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão artesã, nascida em Diadema, neste 
Estado (CN:LV.A/217.FLS.211V DIADEMA/SP), Diadema, SP no dia dezoito de janeiro 
de mil novecentos e noventa e cinco (18/01/1995), residente e domiciliada Rua Francisco 
Rodrigues Seckler, 1010, casa 03, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Wilson Alves Gonçalves e de Juliana Lima Ferreira do Nascimento.

RENATO MARCONDES DEDONATO, estado civil divorciado, profi ssão militar, nascido 
em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de maio de mil 
novecentos e sessenta e oito (26/05/1968), residente e domiciliado Rua Otávio Tarquínio 
de Souza, 709, casa 12, Campo Belo, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Mauro Broff el 
Dedonato e de Alzira Marcondes Dedonato. JONILZA LIMA DE OLIVEIRA, estado civil 
divorciada, profi ssão professora, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São 
Paulo, SP no dia quatorze de agosto de mil novecentos e setenta e quatro (14/08/1974), 
residente e domiciliada Rua Albertina Medeiros, 780, Vila Danubio Azul, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jorge Cardoso de Oliveira e de Nariel Lima de Oliveira.

FLAVIO DINIZ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão balconista, nascido em 
Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/014.FLS.026 ACLIMAÇÃO/SP), São 
Paulo, SP no dia seis de outubro de mil novecentos e oitenta (06/10/1980), residente 
e domiciliado Rua do Cádmio, 09, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Luiz Marques dos Santos e de Maria Valdeni Diniz dos Santos. ANA MARIA COSTA DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Natal, Estado do Rio Grande 
do Norte (CN:LV.A/227.FLS.139 5° OFÍCIO DE NATAL/RN), Natal, RN no dia cinco de 
março de mil novecentos e oitenta e dois (05/03/1982), residente e domiciliada Rua do 
Cádmio, 09, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Ferreira da Silva 
e de Maria do Carmo Costa da Silva.

WEBBER NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de novembro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (29/11/1984), residente e domiciliado Rua Erepecuru, 204, 
Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Odair Pinheiro dos Santos e de 
Valdelicy Ribeiro do Nascimento dos Santos. LEIA MICHELY DE ALMEIDA, estado civil 
divorciada, profi ssão empresária, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia dois de 
setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (02/09/1985), residente e domiciliada Rua 
Erepecuru, 204, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Milton Andrade 
de Almeida e de Nelzira Guilherme de Almeida.

TIAGO WESLEY DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão instalador de som, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-077.FLS.236 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no 
dia dezenove de setembro de mil novecentos e noventa e um (19/09/1991), residente 
e domiciliado Rua André Basili, 256, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Milton Andrade de Almeida e de Nelzira Guilherme de Almeida. ADRIANA ALVES 
PINHEIRO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Ipiranga, ensta 
Capital (CN:LV-A-158.FLS.044 IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de 
janeiro de mil novecentos e noventa e dois (29/01/1992), residente e domiciliada Rua 
Barão Antônio de Cairari, 26, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Loeide Pinheiro e de Aldenora Alves da Silva.

IGOR VINÍCIUS ORTIZ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão despachante, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/289.FLS.079V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia doze de setembro de mil novecentos e noventa e sete (12/09/1997), residente 
e domiciliado Rua da Estação, 209, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Edivanio Alves dos Santos e de Marcia Velten Ortiz dos Santos. YASMIN MARCELE 
VALADÃO STEFANI, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Subdistrito 
Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/165.FLS.242V-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no 
dia nove de setembro de dois mil (09/09/2000), residente e domiciliada Rua da Estação, 
209, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Roberto Florencio 
Stefani e de Erlaine Cristina Rodrigues Valadão.

ANTONIO CARLOS BRAGA, estado civil viúvo, profi ssão agente de apoio, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta de outubro de mil novecentos e setenta 
(30/10/1970), residente e domiciliado Rua Harry Danhenberg, 880, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Sabino Braga e de Ana Fernandes da Silva. ANA 
CELIA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Teixeiras, Estado 
de Minas Gerais, Teixeiras, MG no dia quatro de abril de mil novecentos e setenta e quatro 
(04/04/1974), residente e domiciliada Rua Harry Danhenberg, 880, Vila Carmosina, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Domingos dos Santos e de Custodia Benedita dos Santos.

GASPAR FERNANDES LIMA, estado civil solteiro, profi ssão estudante, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/232.FLS.142V-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia seis de janeiro 
de mil novecentos e noventa e cinco (06/01/1995), residente e domiciliado Rua Manuel Jorge 
Correa, 106, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anesio de Lima e de 
Solange da Silva Fernandes Lima. NAYLA PIETRA HILARIO LOPES, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/128.FLS.175V-
-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e noventa 
e oito (25/11/1998), residente e domiciliada Avenida André Cavalcanti, 83, Vila Regina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo da Costa Lopes e de Luciana Hilario.

DERIK WILLIANS DE OLIVEIRA NUNES, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, nas-
cido em Subdistrito Moóca, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de junho de mil 
novecentos e noventa (28/06/1990), residente e domiciliado Rua Freitas Guimarães, 166, casa 
03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvino Elias Nunes e de Raquel Maria 
de Oliveira Nunes. THAINA MONGE SEVERINO, estado civil solteira, profi ssão revisadeira, 
nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/133.FLS.266V BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco 
(24/12/1995), residente e domiciliada Rua Rio Mamanguape, 578, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Alexandre Monge Severino e de Katia Jesus de Araujo.

LUCAS BARBOSA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de estoque, nascido 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/129.FLS.092 GUAIANASES/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e seis de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (26/01/1995), re-
sidente e domiciliado Rua Margarida Cristina Baumann, 535, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Barbosa da Silva e de Maria de Lourdes 
Barbosa da Silva. CAMILA KEREN RODRIGUES FERNANDES, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de atendimento, nascida em São Bernardo do Campo, neste Estado 
(CN:LV.A/173.FLS.151-GUAIANASES/SP), São Bernardo do Campo, SP no dia vinte e um 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (21/02/1997), residente e domiciliada Rua 
Estevão Dias Vergara, 1055, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Gauba Camelo Fernandes e de Lucineia Batista Rodrigues Fernandes.

ALZIRO SANTOS BORGES, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, nascido em Ri-
beirão do Largo, Estado da Bahia (CN:LV.A/028.FLS.040 ENCRUZILHADA/BA), Ribeirão 
do Largo, BA no dia quinze de agosto de mil novecentos e trinta e nove (15/08/1939), resi-
dente e domiciliado Rua Moacir Fagundes, 05, A, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Maria Senhora de Jesus. ROSITA AUGUSTA DE NOVAIS, estado civil 
solteira, profi ssão aposentada, nascida em Encruzilhada, Estado da Bahia (CN:LV.A/017.
FLS.063 ENCRUZILHADA/BA), Encruzilhada, BA no dia três de setembro de mil novecentos 
e quarenta e quatro (03/09/1944), residente e domiciliada Rua Moacir Fagundes, 05, A, 
Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Herminia Augusta de Novais.

LEONARDO RAFAEL DE ANDRADE SILVA, estado civil divorciado, profi ssão supervisor 
de instalação, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia três de agosto de 
mil novecentos e oitenta e nove (03/08/1989), residente e domiciliado Rua Cheiro Mineiro 
de Flor, 24, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Pedro da Silva e de Denise Aparecida de Andrade Silva. EMILY ROCHA VILLAS BOAS, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/204.FLS.296 ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove 
de outubro de mil novecentos e noventa e nove (29/10/1999), residente e domiciliada Rua 
Cheiro Mineiro de Flor, 24, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Rogerio Villas Boas e de Andreia Ferreira Rocha Villas Boas.

CRISTIAN SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de expedição, 
nascido em Jandira, neste Estado (CN:LV.A/001.FLS.199 JANDIRA/SP), Jandira, SP 
no dia quatorze de maio de mil novecentos e setenta e sete (14/05/1977), residente e 
domiciliado Rua Daniel Mongolo, 218, apartamento 31-A, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Helena Duarte dos Santos. TAÍS 
CORIOLANO BEZERRA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/041.FLS.144V-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (20/05/1985), residente e domiciliada 
Rua Daniel Mongolo, 218, apartamento 31-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Coriolano Bezerra e de Maria José da Silva Bezerra.

VINICIUS DA SILVA PAULA, estado civil solteiro, profi ssão recuperador de crédito junior, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/139.FLS.087 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no 
dia quatorze de junho de mil novecentos e noventa e cinco (14/06/1995), residente e 
domiciliado Rua Bartolomeu Ferrari, 899, bloco B, apartamento 21, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alberto Jackson de Souza Paula 
e de Renata Raposo da Silva. VANDERLEI DOS SANTOS MOTA, estado civil solteiro, 
profi ssão almoxarife, nascido em Caculé, Estado da Bahia (CN:LV.A/006.FLS.151 
CACULÉ/BA), Caculé, BA no dia quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e um 
(04/11/1981), residente e domiciliado Rua Bartolomeu Ferrari, 899, bloco B, apartamento 
21, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido 
Afonso Mota e de Anita Josefi na dos Santos Mota.

VINICIUS GAETA, estado civil solteiro, profi ssão atendente, nascido em São Paulo - 
Capital (CN:LV.A/108.FLS.275-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
oito de janeiro de mil novecentos e noventa e três (28/01/1993), residente e domiciliado 
Rua Medeiros Furtado, 485, casa 02, Vila Formosa, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho 
de Arnaldo Aparecido Gaeta e de Valéria Rodrigues Gaeta. RAQUEL DIAS FONSECA, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Subdistrito Cambuci, nesta Capital 
(CN:LV.A/104.FLS.225 CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de abril de mil 
novecentos e noventa e seis (25/04/1996), residente e domiciliada Rua Venâncio Lisboa, 
325, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Waldir Tadeu 
Fonseca e de Ana Maria Dias Fonseca.

ALESSANDRA REGINA GOMES, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em 
Maringá, Estado do Paraná (CN:LV.A/006.FLS.138-SARANDI/PR), Maringá, PR no dia 
vinte e seis de abril de mil novecentos e setenta e seis (26/04/1976), residente e domi-
ciliada Rua Senador Georgino Avelino, 751, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Jandiro Gomes e de Maria da Silva Gomes. VÂNIA CRISTINA MAJORAL, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/022.FLS.140-
-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia dez de novembro de mil novecentos e setenta 
e oito (10/11/1978), residente e domiciliada Rua Senador Georgino Avelino, 751, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson Majoral e de Cicera Gonçalves Medeiros Majoral.

ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS E SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão de-
senvolvedor front-end, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/073.FLS.146V-
-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia seis de março de mil novecentos e noventa 
e um (06/03/1991), residente e domiciliado Rua Levino Fanzeres, 106, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Ronaldo dos Santos e de Maria 
Aparecida dos Santos e Santos. GLAUCIA OLIVEIRA SOPRANI, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/045.FLS.165 
GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de outubro de mil novecentos e oitenta 
e sete (01/10/1987), residente e domiciliada Rua Cabureicica, 254, Jardim do Campo, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Elias Soprani e de Valdete Oliveira Soprani.

JOSEVAL DO NASCIMENTO FREIRE, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em Marcação, Estado da Paraíba (CN:LV-A-001.FLS.199V MARCAÇÃO/PB), Marcação, 
PB no dia seis de dezembro de mil novecentos e sessenta e sete (06/12/1967), residente 
e domiciliado Rua João Barreiros, 28, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de José Francisco Freire e de Clarice Caetano do Nascimento. ADRIANA BARBOSA 
GUIMARÃES, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em Marcação, Estado 
da Paraíba (CN:LV-A 001.FLS.198V-MARCAÇÃO/PB), Marcação, PB no dia dez de 
agosto de mil novecentos e setenta e sete (10/08/1977), residente e domiciliada Rua 
João Barreiros, 28, casa 01, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manuel 
Acelino Guimarães e de Maria do Carmo Barbosa Guimarães.

MARILDA CONCEIÇÃO CUNHA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em 
São Roque de Minas, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/032.FLS.185V/186-SÃO ROQUE 
DE MINAS/MG), São Roque de Minas, MG no dia nove de outubro de mil novecentos e 
setenta e cinco (09/10/1975), residente e domiciliada Rua Imbaçal, 494, bloco 02, apar-
tamento 13, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Belchior 
Luíz da Cunha e de Maria da Conceição Cunha. VIVIANE RENATA COUTINHO, estado 
civil solteira, profi ssão professora, nascida em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado 
(CN:LV.A/037.FLS.123V ITAQUERA/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia quinze de abril 
de mil novecentos e setenta e nove (15/04/1979), residente e domiciliada Rua Imbaçal, 
494, bloco 02, apartamento 13, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Custódio dos Santos Coutinho e de Jovelina Maria Coutinho.

JONATHAN COSME DA SILVA MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/287.FLS.268 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
três de março de mil novecentos e noventa e sete (03/03/1997), residente e domiciliado 
Rua Choei Kasai, 187, casa 02, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Veridiana 
da Penha da Silva Marques. NATACHA FREITAS COSTA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/386.FLS.168-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezoito de outubro de dois mil (18/10/2000), residente e domiciliada Rua Choei 
Kasai, 187, casa 02, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexandre Nascimento 
Costa e de Jordana Pereira de Freitas.

CELSO ERICK FEITOSA FALAGUASTA, estado civil solteiro, profi ssão instalador, nascido 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/057.FLS.175-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de agosto de mil novecentos e oitenta e três (08/08/1983), residente 
e domiciliado Rua Rafael Albarini, 120, bloco C-05, apartamento 34-A, Jardim Redil, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Celso Edson Falaguasta e de Edna Rodrigues Feitosa 
Falaguasta. GISELE FERNANDES, estado civil solteira, profi ssão técnico de enfermagem, 
nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/226.FLS.027V-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de junho de mil novecentos e oitenta e sete 
(20/06/1987), residente e domiciliada Rua Rafael Albarini, 120, bloco C-05, apartamento 
34-A, Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosimeire Fernandes.

CAIO AMARO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Diadema, neste Estado, Diadema, SP no dia dois de maio de mil novecentos e 
noventa e quatro (02/05/1994), residente e domiciliado Rua Francisco Alarico Bérgamo, 
789, casa 08, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Carlos dos Santos 
e de Cleide Amaro da Silva. MICHELE GOMES DOS SANTOS, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e nove de junho de 
mil novecentos e noventa e quatro (29/06/1994), residente e domiciliada Rua Francisco 
Alarico Bérgamo, 789, casa 08, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo 
dos Santos Filho e de Adenizia Gomes dos Santos.

JEFFERSON GOMES FELIX DE BARROS, estado civil solteiro, profi ssão costureiro, 
nascido em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/095,FLS.405 BRASILÂNDIA/SP), São Paulo, 
SP no dia seis de abril de mil novecentos e noventa e dois (06/04/1992), residente e 
domiciliado Rua Facheiro Preto, 516, A, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Severino Felix de Barros e de Severina Maria Gomes de Barros. LAIS DIAS 
BIAM DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão professora assistente, nascida em São 
Paulo - Capital, (CN:LV.A/412,FLS.150-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no 
dia treze de setembro de mil novecentos e noventa e cinco (13/09/1995), residente e 
domiciliada Rua Facheiro Preto, 516, A, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Cezario Biam da Silva e de Margarida Dias Biam da Silva.

CESAR AUGUSTO LIMA DE AVELAR, estado civil solteiro, profi ssão escrevente, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/104.FLS.062-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e noventa e dois (22/06/1992), residente 
e domiciliado Rua Alfavaca, 114, casa 02, Sítio Pinheirinho, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lho de Elizete Lima de Avelar. JANAINA DE ALMEIDA MARCELINO, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/133.FLS.263 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de outubro de mil novecentos e noventa 
(08/10/1990), residente e domiciliada Rua Forte de São Marcos, 76, Vila Brasil, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vera Lucia Marcelino.

ELDER LOPES DE SOUZA CASTRO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV-A-425,FLS.276-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Pau-
lo, SP no dia vinte e sete de março de mil novecentos e noventa e seis (27/03/1996), 
residente e domiciliado Rua Criúva, 165, B, casa 04, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Edmilson de Souza Castro e de Maria Lopes Firmino. ALINE CABRAL 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão técnica em enfermagem, nascida em neste 
Distrito (CN:LV-A-273,FLS.162 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de março 
de mil novecentos e noventa e sete (13/03/1997), residente e domiciliada Rua Gabriel 
Garcia, 222, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Francisco dos 
Santos Filho e de Maria Helena Cabral dos Santos.

RENAN BARBOSA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão meio ofi cial de cozinha, 
nascido em Subdistrito Vila Nova Cachoeirinha, nesta Capital (CN:LV.A/183.FLS.190V-VILA 
NOVA CACHOEIRINHA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de setembro de mil novecentos 
e noventa e sete (30/09/1997), residente e domiciliado Rua Gonçalo Brandão, 70, Jardim 
Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Barbosa dos Santos e de Silvia 
Antonia da Silva Santos. CAMILA MIGUEL DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/279.FLS.241V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezoito de maio de mil novecentos e noventa e sete (18/05/1997), residente e 
domiciliada Rua Adolfo Brune, 04, casa 02, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Gildasio da Silva e de Bernardete Miguel da Silva.

JOÃO VITOR FERREIRA CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão mecânico junior, 
nascido em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/269,FLS.173 BUTANTÃ/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e nove de janeiro de mil novecentos e noventa e sete (29/01/1997), residente 
e domiciliado Rua Joaquim Meira de Siqueira, 298, casa 01, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Mamede Carvalho e de Josefa 
Ferreira da Silva. BEATRIZ DE SOUSA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/199,FLS.009-ERMELINO MATARAZZO/SP), 
São Paulo, SP no dia dezenove de abril de mil novecentos e noventa e nove (19/04/1999), 
residente e domiciliada Rua Joaquim Meira de Siqueira, 298, casa 01, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reovaldo João da Silva e de 
Ana Maria de Sousa.

MARCO AURELIO GONÇALVES PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista da 
qualidade, nascido em Subdistrito Vila Maria, nesta Capital (CN:LV.A/099.FLS.122V-
-VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos 
e setenta e quatro (24/11/1974), residente e domiciliado Rua Ponta de Lucena, 282, 
casa 01, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dorival Soares Pereira e 
de Maria Ines Gonçalves Pereira. VANESSA ALVES DE ALENCAR LIMA, estado civil 
solteira, profi ssão engenheira de produção, nascida em Subdistrito Vila Prudente, nesta 
Capital (CN:LV.A/126.FLS.359-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia sete de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (07/01/1986), residente e domiciliada Rua Rio 
do Veríssimo, 248, casa 01, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Alves de Alencar Lima e de Nazide de Souza Lima.

ARLEI GOMES NEGRÃO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, nascido 
em São Caetano do Sul, neste Estado (CN;LV-A 034,FLS.197V-SÃO CAETANO DO SUL/
SP), São Caetano do Sul, SP no dia oito de agosto de mil novecentos e oitenta e um 
(08/08/1981), residente e domiciliado Rua Aroeira do Campo, 81, bloco A, apartamento 
12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Delí 
Gomes Negrão e de Antonia Alzete Negrão. GISELE MARTINS DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-028,FLS.291V-
-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e 
setenta e nove (26/09/1979), residente e domiciliada Rua Aroeira do Campo, 81, bloco 
A, apartamento 12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Joaquim Gino de Oliveira e de Benedita Aparecida Martins de Oliveira.

SIDNEY FAGUNDES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de estoque, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/224.FLS.101-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
oito de maio de mil novecentos e noventa e cinco (08/05/1995), residente e domiciliado 
Rua Flor de Santa Cruz, 53, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Severino Jose da Silva e de Dilma Fagundes De Sousa Silva. RENATA BORGES DA 
ANUNCIAÇÃO, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Suzano, neste 
Estado (CN:LV.A/042.FLS.247V ITAQUAQUECETUBA/SP), Suzano, SP no dia trinta de 
dezembro de mil novecentos e noventa (30/12/1990), residente e domiciliada Rua Doutor 
Claro Egídio, 328, casa 06, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcia 
Antonia Borges da Anunciação.

VINICIUS ALMEIDA SEBOLT, estado civil solteiro, profi ssão mensageiro, nascido em 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, (CN:LV.A/100,FLS.126-11º OFICIAL DE RIO 
DE JANEIRO/RJ), Rio de Janeiro, RJ no dia dezoito de setembro de mil novecentos e 
noventa e dois (18/09/1992), residente e domiciliado Rua Manuel Ribas, 304, Vila Cam-
panela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mario Lopes Sebolt e de Judith Almeida. 
SAMANTA MARTINS, estado civil solteira, profi ssão consultora de eventos, nascida em 
neste Distrito, (CN:LV.A/194,FLS.038V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove 
de novembro de mil novecentos e noventa e três (29/11/1993), residente e domiciliada 
Rua Surucuás, 95, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Pedro Martins e de Wanda Sueli das Dores.

ANDRE MIRANDA PAULINO, estado civil solteiro, profi ssão assistente administrativo, 
nascido em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/099.FLS.291-VILA FOR-
MOSA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de março de mil novecentos e noventa 
(21/03/1990), residente e domiciliado Rua Joaquim Ferreira de Oliveira, 294, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jair Paulino e de Francelina 
Cantuaria Miranda. ANGELICA DA SILVA MENDONÇA, estado civil solteira, profi ssão 
assistente social, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/027.FLS.167 VILA MATILDE/
SP), São Paulo, SP no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois 
(17/12/1982), residente e domiciliada Avenida Osvaldo Valle Cordeiro, 492, casa 01, 
Jardim Brasília, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Batista Mendonça e de 
Eunice Nogueira da Silva Mendonça.

DANIEL PINHEIRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão analista fi scal, nascido 
em Itapetinga, Estado da Bahia (CN:LV-A-112,FLS.045 ITAPETINGA/BA), Itapetinga, BA 
no dia quatro de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (04/09/1986), residente e 
domiciliado Rua Carmen Cardoso Bordini, 233, casa 01, Jardim Helian, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jidalvo Pinheiro dos Santos e de Adiles Camillo Pinheiro dos Santos. 
FERNANDA APARECIDA MOURA BENTO, estado civil solteira, profi ssão analista fi nan-
ceiro, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/069.FLS.093-TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia quatorze de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(14/12/1989), residente e domiciliada Rua Manuelino Teixeira, 107, casa 01, Parque Cís-
per, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Severino Bento Filho e de Maria Moura Bento.

PRISCILA MEDEIROS CHAVES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de chaveiro, nas-
cida em Santo André, neste Estado (CN:LV-A-181,FLS.327-1º SUBDISTRITO DE SANTO 
ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(08/02/1984), residente e domiciliada Rua Professor Leonídio Allegreti, 757, bloco C-04, 
escada 03-A, apartamento 44, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexandre Gonçalves 
Chaves Neto e de Rita de Cassia Medeiros Chaves. RAQUEL ESTER MELLO RIBEIRO 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão analista de autenticação, nascida em neste 
Distrito (CN;LV-A 111,FLS:29V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de janeiro 
de mil novecentos e oitenta e nove (17/01/1989), residente e domiciliada Rua Professor 
Leonídio Allegreti, 757, bloco C-04, escada 03-A, apartamento 44, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Samuel Ribeiro dos Santos e de Reinalva Mello Silva.

AGENOR DE QUEIROZ SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão analista de TI, 
nascido em Subdistrito Aclimação, nesta Capital, (CN:LV.A/056,FLS.169-SUBDISTRITO 
ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de agosto de mil novecentos e noventa 
e quatro (18/08/1994), residente e domiciliado Rua Sebastião Ivo, 4, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agenor de Queiroz Silva e de Leila Silva Rocha. TAYNÁ 
ALANA DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Subdistrito 
da Saúde, nesta Capital, (CN:LV.A/205,FLS.067V SUBDISTRITO SAÚDE/SP), São Paulo, 
SP no dia quatorze de janeiro de mil novecentos e noventa e sete (14/01/1997), residente 
e domiciliada Rua Piloto, 32, casa 02, Vila das Mercês, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha 
de Otavio Rodrigues de Andrade e de Maria Elena da Conceição Andrade.
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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:

Continuação

ANDRÉA BARBOZA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Osasco, 
neste Estado (CN:LV.A/045.FLS.571-OSASCO/SP), Osasco, SP no dia quatro de novembro 
de mil novecentos e setenta e nove (04/11/1979), residente e domiciliada Rua Pindaibal, 
28, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Barboza da 
Silva e de Socorro Oliveira. IARA ARAUJO DE BRITO, estado civil solteira, profi ssão 
biomédica, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/118.FLS.198-SAÚDE/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e noventa e um (25/04/1991), 
residente e domiciliada Rua Pindaibal, 28, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Luiz Alexandre de Brito e de Rozimeri Oliveira Araujo.

ELIAS DA SILVA SÃO JOSÉ, estado civil solteiro, profi ssão bombeiro civil, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV-A-180,FLS.110 LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia 
dezessete de junho de mil novecentos e noventa (17/06/1990), residente e domiciliado 
Rua Rio Canabrava, 252, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ansielmo Basilio São José 
e de Eunice Barbosa da Silva São José. MARYNA FREITAS CALDEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-343,FLS.104V-
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e noventa 
e nove (26/05/1999), residente e domiciliada Rua Rio Canabrava, 279, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Miguel Ferreira Caldeira e de Marluce Teixeira Freitas Caldeira.

GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Sertânia, Estado de Pernambuco, (CN:LV.A/013,FLS.022V-SERTÂNIA/PE), Sertânia, 
PE no dia quatorze de janeiro de mil novecentos e noventa e oito (14/01/1998), residente e 
domiciliado Estrada do Palanque, 1355, casa A, Conjunto Habitacional Santa Etelvina II, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de José Inaldo dos Santos e de Alessandra Ferreira dos Santos. 
MARCELA ARIANE BRITO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de atendi-
mento, nascida em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/235,FLS.120V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezenove de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (19/10/1995), residente 
e domiciliada Rua Doutor Rodrigo Pereira Barreto, 50, bloco A, apartamento 37, Itaquera, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ubiratan Clayton da Silva e de Marcia Leite de Brito.

COSMO ALVES DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Mauriti, Estado do Ceará (CN:LV.A/014.FLS.249-MAURITI/CE), Mauriti, CE no dia oito de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (08/02/1989), residente e domiciliado Rua 
Edmundo de Paula Coelho, 163, casa 03, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Vicente Ferrer de Sousa e de Maria das Dôres Alves de Sousa. JESSICA 
GONÇALVES ALVES DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nas-
cida em neste Distrito (CN:LV.A/302.FLS.240 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois 
de março de mil novecentos e noventa e oito (02/03/1998), residente e domiciliada Rua 
Edmundo de Paula Coelho, 163, casa 03, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Jeus Alves de Almeida e de Maria Aparecida Gonçalves.

ESTEVÃO GOMES SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, nascido em Guaru-
lhos, neste Estado (CN:LV.A/253.FLS.210-ITAQUERA/SP), Guarulhos, SP no dia três de julho 
de mil novecentos e noventa e seis (03/07/1996), residente e domiciliado Rua Mateus Mendes 
Pereira, 1518, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson 
Gonçalves Santana e de Gilvanir Gomes Santana. CAROLLINE TAVARES GALVÃO, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/368.
FLS.180 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de março de dois mil (07/03/2000), residente 
e domiciliada Rua Mateus Mendes Pereira, 1518, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Douglas Willians Galvão e de Nadia Oliveira Tavares Galvão.

JORGE WILSON SANTOS DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Conceição do Almeida, Estado da Bahia (CN:LV.A/010.FLS.290-CONCEIÇÃO DO 
ALMEIDA/BA), Conceição do Almeida, BA no dia vinte e oito de julho de mil novecentos 
e noventa e um (28/07/1991), residente e domiciliado Rua Cabo Joel Leite, 248, B-02, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro de 
Jesus e de Irlanda Albano Santos. CLEIDIANE SANTOS DE JESUS, estado civil soltei-
ra, profi ssão autônomo, nascida em Poções, Estado da Bahia (CN:LV.A/082.FLS.135-
-POÇÕES/BA), Poções, BA no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e noventa e 
um (25/04/1991), residente e domiciliada Rua Cabo Joel Leite, 248, B 02, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Lucia Santos de Jesus.

MÁRCIO DA SILVA ABREU, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/060.FLS.104-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de feve-
reiro de mil novecentos e oitenta e dois (07/02/1982), residente e domiciliado Rua Levino 
Fanzeres, 38, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião 
de Jesus Alves Abreu e de Floraci da Silva Abreu. MARIANA GUERRA DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/075.FLS.222 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de julho de mil novecentos e oitenta 
e quatro (21/07/1984), residente e domiciliada Rua Levino Fanzeres, 38, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Nonato de Oliveira e de 
Sandra Pires Guerra de Oliveira.

MICHEL ALVES FEITOSA, estado civil solteiro, profi ssão administrador, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/083.FLS.041-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de julho 
de mil novecentos e oitenta e cinco (18/07/1985), residente e domiciliado Rua Waldemar 
Mancini, 371, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lusinete Alves Feitosa. FRANCISCO 
FURTADO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão administrador, nascido em Lavras 
da Mangabeira, Estado do Ceará (CN:LV.A/001.FLS.241-LAVRAS DA MANGABEIRA/
CE), Lavras da Mangabeira, CE no dia trinta de abril de mil novecentos e setenta e 
cinco (30/04/1975), residente e domiciliado Rua Waldemar Mancini, 371, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Alexandre de Oliveira e de Maria Furtado de Oliveira.

JERMANO BARBOSA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em 
Atalaia, Estado de Alagoas, Atalaia, AL no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e setenta 
e seis (27/04/1976), residente e domiciliado Rua Sargento Antônio Jorge de Lima, 132, Vila 
Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Barbosa Porto Filho e de Nadir de Araujo 
Silva. RENATA BARBOSA DE SOUSA LAGO, estado civil solteira, profi ssão cobradora de 
ônibus, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/023.FLS.262-VILA MATILDE/SP), São 
Paulo, SP no dia quatro de março de mil novecentos e oitenta e dois (04/03/1982), residente e 
domiciliada Rua Sargento Antônio Jorge de Lima, 132, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Gilmar Correia do Lago e de Angela Maria Barbosa de Sousa Lago.

LUCAS DA PAIXÃO, estado civil divorciado, profi ssão caldeireiro II, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de maio de mil novecentos e oitenta e 
sete (16/05/1987), residente e domiciliado Rua Cachalote, 12, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Camilo das Graças da Paixão e de Macaria 
Aparecida da Paixão. CAROLINE SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/058.FLS.058-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP 
no dia dezenove de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (19/12/1994), residente 
e domiciliada Rua Cachalote, 12, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Edson Silvio dos Santos e de Silvana de Sousa Silva.

RONILDO BARBOSA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Poções, Estado da Bahia (CN:LV.A/062.FLS.287-POÇÕES/BA), Poções, BA no dia dezoito 
de maio de mil novecentos e setenta e sete (18/05/1977), residente e domiciliado Rua 
Leopoldo Delisle, 60, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Eurides Gomes da Silva e de Dalvina Porto Barbosa. JAQUELINE RODRIGUES VIEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/189.FLS.267-
-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia treze de junho de mil novecentos e 
oitenta e cinco (13/06/1985), residente e domiciliada Rua Leopoldo Delisle, 60, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Salvino Trindade Vieira e 
de Nilsa Aparecida Rodrigues Vieira.

SIRLENE DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão vigilante, nascida em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/100.FLS.192V SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia cinco de maio de mil novecentos e oitenta e um (05/05/1981), 
residente e domiciliada Rua Chuva e Sol, 02, casa 02, Conjunto Habitacional A 
E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alberto José dos Santos e de 
Maria Auxiliadora dos Santos. JESSICA LOPES DA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão manicure, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP 
no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e noventa e um (24/09/1991), 
residente e domiciliada Rua Chuva e Sol, 02, casa 02, Conjunto Habitacional A E 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Luiz da Silva e de Tania 
Maria Lopes da Silva.

DOUGLAS SAKAMOTO ALVES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de reposição, 
nascido em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/104.FLS.273-SÃO CAETANO 
DO SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no dia quatorze de julho de mil novecentos e 
noventa e três (14/07/1993), residente e domiciliado Rua Sebastião Miguel da Silva, 
280, fundos, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vanderlei Alves e 
de Laurinda Sakamoto Alves. ANDREZZA DE ABREU DIAS FERRAZ, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/123.FLS.171 
GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia onze de novembro de mil novecentos e 
noventa e quatro (11/11/1994), residente e domiciliada Rua Sebastião Miguel da Silva, 
280, fundos, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Dias Ferraz 
Neto e de Gleice Melo de Abreu Ferraz.

LUCAS SANTOS SANABRIA, estado civil solteiro, profi ssão consultor de negócios, nascido 
em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN;LV-A 090,FLS.052-ITAIM PAULISTA/SP), 
Ferraz de Vasconcelos, SP no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e noventa 
e sete (21/09/1997), residente e domiciliado Rua Nogueira Viotti, 52, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Roberto Barros Sanabria e de Isabel da Conceição 
Santos Sanabria. LÍDIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN;LV-A-326,FLS.169V ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia dezessete de novembro de mil novecentos e noventa e oito 
(17/11/1998), residente e domiciliada Rua Airton Senna, 528, casa 03, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josafa Ferreira da Silva e 
de Elaine Cristina dos Santos Silva.

RAFAEL RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/092.FLS.188-VILA FORMOSA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e oitenta e nove (28/04/1989), 
residente e domiciliado Rua Luciano Bazor, 176, apartamento 22-B, Conjunto Residen-
cial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aurea Maria Ribeiro da Silva. 
SIMONE DE SOUZA PERES, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em São 
Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV.A/240.FLS.212 SÃO BERNARDO DO CAMPO/
SP), São Bernardo do Campo, SP no dia dezenove de junho de mil novecentos e oitenta 
e cinco (19/06/1985), residente e domiciliada Rua Luciano Bazor, 176, apartamento 22-B, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Peres 
Filho e de Dirce Aparecida de Souza Peres.

CÍCERO DA SILVA NUNES, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Salvador, Estado da Bahia (CN:LV.A/003.FLS.073-BRÁS/SP), Salvador, BA no 
dia quatro de maio de mil novecentos e setenta e nove (04/05/1979), residente e 
domiciliado Rua Frei Muniz, 33, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Francisco da Silva Nunes e de Antonia Alves Nunes. VERÔNICA 
PEREIRA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta de março de mil novecentos e oitenta 
(30/03/1980), residente e domiciliada Rua Frei Muniz, 33, casa 02, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Fernandes de Oliveira e de Matilde 
Pereira de Oliveira.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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O pretendente: LEVI DE OLIVEIRA GOMES, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jair Gomes dos Santos e de Lélia Ferreira de 
Oliveira Gomes. A pretendente: THAINA SILVA RODRIGUES, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/02/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marco Antonio Rodrigues e de 
Simone Maria da Silva.

O pretendente: RODRIGO DA SILVA ESPIRITO, profi ssão: analista de redes, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio de Espirito e de Maria Roseneide 
da Silva Espirito. A pretendente: PRISCILA ALVES DE CASTRO, profi ssão: montadora 
de placas eletrônica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/12/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Silvio Gabriel de Castro 
e de Vilma Pereira Alves de Castro.

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 Hissa.

O pretendente: RAPHAEL MORAES SILVA, profi ssão: auxiliar oftamológico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Silvio Cesar da Silva e de Joelma de Souza 
Moraes Silva. A pretendente: DANIELLE FELIPE ROSA, profi ssão: dentista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1989, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Dererita Rosa e de Matilde Felipe 
da Silva Rosa.

O pretendente: GIULIANO FERREIRA DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Ferreira da Silva e de Roseli Cardoso 
da Silva. A pretendente: JOANA ANGELICA LUZ GONÇALVES, profi ssão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Waldecio Severino Gonçalves e de 
Simone Angelica Luz Gonçalves.

O pretendente: VITOR VINICIUS DE ALBUQUERQUE CARMELIO, profi ssão: sapateiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/12/2000, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Fernando Alves Carmelio e de Lucia 
de Albuquerque Maranhao. A pretendente: MARCELA DECELIS DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/12/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Ferreira da Silva e de Ana 
Paula Decelis Rodrigues da Silva.

O pretendente: CRISTIANO DE LIMA ROSA, profi ssão: cabeleireiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Batista Rosa e de Diva de Lima Rosa. A 
pretendente: ANDRÉIA REGINA DA CONCEIÇÃO LIMA, profi ssão: cabeleireira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1985, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Adalberon Lima e de Maria da Conceição Manoel 
Lima.

O pretendente: ADENI DOS SANTOS, profi ssão: pintor automotivo, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Avelino Lopes, PI, data-nascimento: 01/04/1982, residente e domiciliado 
em Guarulhos, SP, fi lho de Vitalicio Lino dos Santos e de Edite Maria dos Santos. A 
pretendente: MÁRCIA BISPO DE SOUZA, profi ssão: aux.de arrecadação, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1979, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Mendes de Souza e de Terezinha Bispo 
de Jesus.

O pretendente: VINICIUS LOPES OLIVEIRA, profi ssão: digitador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1991, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de João Souza de Oliveira e de Elenice Aparecida Lopes Souza de 
Oliveira. A pretendente: MICHELEN AMANDA VIEIRA, profi ssão: aux. administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 23/08/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Adilson Sergio Vieira e de Dione 
Jesuita da Silva.

O pretendente: VALCY MELINHO SOUZA, profi ssão: estoquista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: ALTAMIRA, PA, data-nascimento: 28/05/1985, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José Luiz de Souza e de Neuza Maria Melinho Souza. A 
pretendente: ALDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, profi ssão: op. de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: Altamira, PA, data-nascimento: 05/10/1997, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Ademar Medina de Souza e de Lindalva Rodrigues Oliveira.

O pretendente: JAIR BARBOSA DE BARROS, profi ssão: polidor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 22/07/1983, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Andú de Barros e de Maria Sonia Barbosa de Barros. 
A pretendente: SANDRA CRISTINA CAVALCANTE DOS SANTOS, profi ssão:, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1975, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Audalio de Souza Santos e de Ana Cavalcante 
Santos.

O pretendente: VITÓRIA CAROLAYNE NUNES TOSTA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Patrocínio, MG, data-nascimento: 15/05/1999, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Lauro José Tosta e de Vera Nunes. A pretendente: 
VICTORIA REGINA DE MEDEIROS DIAS, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/1997, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Wagner Dias e de Iranilda de Medeiros Dias.

O pretendente: MAURICIO FRANCISCO DA CRUZ, profi ssão: aux. de serviços gerais, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Valter Araujo da Cruz Filho e de Nivea 
Maria Francisca Santos. A pretendente: CAMILA CAREN DOS SANTOS LOURENÇO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/03/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marcilio Candido 
Lourenço e de Arlete Pereira dos Santos.

O pretendente: JOSÉ VIRGÍNIO DE ARAUJO, profi ssão: montador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Coremas, PB, data-nascimento: 17/03/1976, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Virginio de Araujo e de Josefa Maria 
Leite. A pretendente: GISLAINE CONSTANTINO, profi ssão: servidora pública, estado 
civil: solteira, naturalidade: Nova Esperança, PR, data-nascimento: 28/03/1979, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Constantino Sobrinho e de 
Irene Guimarães Constantino.

O pretendente: ALAN GERALDO NOGUEIRA CARVALHO, profi ssão: professor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Abre Campo, MG, data-nascimento: 09/09/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Orlando de Carvalho e de Dalva Maria 
Nogueira Carvalho. O pretendente: MARCIO ADRIANO GARCIA, profi ssão: professor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1978, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Batista Garcia e de Nilvaci das 
Dores Garcia.

O pretendente: OSSANTO GEORGES, profi ssão: gráfi co designer, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Port-De-Paix- Haiti, data-nascimento: 20/03/1994, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Roland Georges e de Edline Ciril. A pretendente: MIXA 
JULIEN, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Lescave-Pestel- Haiti, 
data-nascimento: 20/07/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Celiny 
Julien e de Iliana Elisee.

O pretendente: SIMON DIAMOND ONYEKACHUKWU, profi ssão: comerciante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Awka-Nigeria, data-nascimento: 29/04/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sunday Onyekachukwu e de 
Ifeyninwa Onyekachukwu. A pretendente: SANDRA APARECIDA DOS SANTOS, 
profi ssão: autônomo, estado civil: solteira, naturalidade: Guaraci, PR, data-nascimento: 
22/03/1973, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo Lourenço dos 
Santos e de Elizabete Fonseca dos Santos.

A pretendente: MARIA FERNANDES FIGUEIRÊDO NETA, profi ssão: enfermeira, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Uiraúna, PB, data-nascimento: 13/09/1965, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Teodoro Fernandes de Figueiredo e de Maria 
Augusta Andrade de Figueirêdo. A pretendente: JEMIMA CAVALCANTE SANTOS, 
profi ssão: aux.enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Maceio, AL, data-
nascimento: 27/02/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Raimundo 
Alexandre dos Santos e de Vera Lucia Cavalcante Siqueira Santos.

O pretendente: CLEBER EDUARDO NUNES DE OLIVEIRA, profi ssão: segurança, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1965, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Pedro Nunes de Oliveira e de Marina 
Nunes de Oliveira. A pretendente: TANIA REGINA DA SILVA, profi ssão: analista de 
crédito, estado civil: divorciada, naturalidade: Santos, SP, data-nascimento: 26/03/1972, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo Messias da Silva e de Valdete 
da Silva e Silva.

O pretendente: CLEITON RICARDO FERREIRA LEITE, profi ssão: bombeiro civil, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Santos, SP, data-nascimento: 04/07/1979, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Lourival Ferreira Leite e de Cleuza 
dos Santos Venerando. A pretendente: ALESSANDRA DA SILVA PINTO, profi ssão: 
enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/08/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Pinto e de 
Roseli Duque da Silva Pinto.

O pretendente: FILIPE FIDELIS DA SILVA, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 01/04/1993, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jessé Fidelis da Silva e de Miriam Domingos da Silva. A 
pretendente: YASMIN VIEIRA DA SILVA, profi ssão: operadora de call center, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Almir Vieira da Silva e de Janete da Silva.

O pretendente: FRANCISCO RIVANDO DE SOUZA, profi ssão: vigilante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Custódia, PE, data-nascimento: 05/04/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Nelson José de Souza e de Maria de Jesus 
Souza. A pretendente: DAYANE PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/1987, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Pereira dos Santos e de Maria Luiza 
da Silva.

O pretendente: GIOVANNE ALMEIDA EVARISTO, profi ssão: assistente contabil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cassio Evaristo e de Dirce Maria de Almeida 
Evaristo. A pretendente: JHENIFER ROCHA BATISTA, profi ssão: aux. administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Seles Batista e de 
Miqueas Dias da Rocha Batista.

O pretendente: CARLOS BESERRA DE LIMA, profi ssão: servente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Buique, PE, data-nascimento: 30/11/1988, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Cosmo da Silva Lima e de Maria de Lourdes Beserra Lima. A 
pretendente: NERUSKA SILVA DOS PASSOS, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/1984, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Orlando dos Passos e de Sueli da Silva.

O pretendente: DENIS DA SILVA ARAUJO, profi ssão: analista de sinistro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edmilson Raimundo Araujo e de Telma Sonia 
da Silva Araujo. A pretendente: LETHICIA CARVALHO SIQUEIRA, profi ssão: aux. 
de autorizações e guias, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 22/08/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Rogerio de 
Siqueira e de Maria Aparecida Alves de Carvalho.

O pretendente: DANIEL SOTERO FERNANDES, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Barra, BA, data-nascimento: 09/09/1990, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Felicid Fernandes e de Carmeluzia Sotero Vieira. A 
pretendente: SULAMITA DE SOUZA SILVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Barra, BA, data-nascimento: 08/02/1998, residente e domiciliada em 
Barra, BA, fi lha de João Neto Silveira e de Regina Marta Rodrigues de Souza.

O pretendente: JOSÉ DA ROCHA DE JESUS, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 14/08/1979, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José de Jesus e de Maria Geralda de Fátima Rocha. A 
pretendente: PATRÍCIA PIMENTEL COSTA LEME, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Caieiras, SP, data-nascimento: 16/09/1986, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Silas Leme e de Maria de Lourdes Pimentel Costa Leme.

O pretendente: LUCIANO MENDES COLAÇO, profi ssão: op. de estacionamento, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Coremas, PB, data-nascimento: 10/10/1969, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Evangelista Colaço e de Zenira Mendes 
Colaço. A pretendente: GILMARA MENDES FERNANDES, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Sousa, PB, data-nascimento: 21/05/1975, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de José Fernandes e de Azenete Mendes Fernandes.

O pretendente: LUCIVALDO LUIZ DA SILVA, profi ssão: bombeiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Lajedo, PE, data-nascimento: 11/05/1979, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Sebastão da Silva e de Maria da Paz 
Silva. A pretendente: MARCELA FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1980, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Feliciano Santana dos Santos e de Eliene 
Ferreira dos Santos.

O pretendente: SAMUEL MARINHO DE MÉLO, profi ssão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/12/1970, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Marinho de Mélo e de Maria Nildes 
de Lira Mélo. A pretendente: ROSELI AQUEMI IANO, profi ssão: aux. administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: Irapuru, SP, data-nascimento: 07/12/1967, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Masao Iano e de Lucia Hitomi Iano.

A pretendente: REBECA DOURADO ARAUJO DE ANDRADE, profi ssão: médica 
veterinária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/09/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Idelson Ferreira de 
Andrade e de Vilma Dourado Araujo de Andrade. A pretendente: ISABELLA FILARDI 
DA SILVA, profi ssão: proressora de ingles, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 17/12/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Marcos Antonio da Silva e de Sandra Rosemeire Filardi da Silva.

O pretendente: GEDEVALDO FERREIRA MOREIRA SANTOS, profi ssão: motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itororó, BA, data-nascimento: 15/07/1982, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Wilson Moreira Santos e de Rubenice Ferreira 
dos Santos. A pretendente: LAYLA SILVA DOS SANTOS, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 07/08/1987, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Natal Silva dos Santos e de Rozilene Maria da 
Silva Santos.

O pretendente: FELIPE PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: analista de recursos 
humanos, estado civil: solteiro, naturalidade: Utinga - Munic. Santo André, SP, data-
nascimento: 19/09/1993, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Enilson 
Pereira dos Santos e de Aurenir Eulalia dos Santos. A pretendente: JENNIFER SANTOS 
DA ROSA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 18/03/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Alexandre 
Alves da Rosa e de Simone Santos da Silva.

O pretendente: WELLINGTON BRUNO CRUZ FERREIRA, profi ssão: copeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Luis, MA, data-nascimento: 10/08/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cintia Cruz Ferreira. A pretendente: KARINA 
CRISTINA SARAIVA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1998, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Dayvik Evandro Aparecido Saraiva e de Tereza Cristina Ferreira 
Gomes.

O pretendente: FABIO MENDES MAGALHAES SANTOS, profi ssão: aux. técnico em 
eletrônica, estado civil: solteiro, naturalidade: Picos, PI, data-nascimento: 25/08/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Magalhaes Santos e de 
Ana Maria Mendes. A pretendente: PATRICIA DE MEDEIROS FREIRE, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1981, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Vicente Freire e de Sonia 
Maria de Medeiros Freire.

O pretendente: SÉRGIO DOS SANTOS NASCIMENTO, profi ssão: bancário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Inocêncio Jesus do Nascimento e de Naildes 
Silva dos Santos Nascimento. A pretendente: DEBORA GONÇALVES GUIMARÃES, 
profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 28/02/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Oswaldo Gonçalves Guimarães e de Elisabete de Oliveira Guimarães.

O pretendente: ALEX SOUSA LARANJEIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1986, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Derivaldo Dias Laranjeira e de Helenice de Santana Sousa. A 
pretendente: ERIKA MENDES GONÇALVES VIANA, profi ssão: tecnica em hemoterapia, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1986, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Gonçalves Viana e de 
Silvana Mendes de Araujo Viana.

O pretendente: ÉVERTON SANTOS CÂMARA, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 21/04/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Santos Câmara e de Elisângela Pereira 
Santos. A pretendente: YANE FRANCISCA PAES LANDIM DOS SANTOS, profi ssão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Xique-Xique, BA, data-nascimento: 
22/10/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Cleciano das Neves dos 
Santos e de Luzinete Santana Paes Landim.

O pretendente: DENIS DE ASSIS OLIVEIRA, profi ssão: psicólogo social, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1976, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Daniel Almeida de Oliveira e de Francisca de 
Assis Oliveira. A pretendente: CRISTIANA SOUZA SANTOS, profi ssão: professora 
de educação infanti, estado civil: solteira, naturalidade: Ibicaraí, BA, data-nascimento: 
11/10/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Leonidas Francisco 
Santos e de Carmelita Souza Santos.

O pretendente: MAIKON GODOY MOREIRA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Godoy Moreira e de Rosemeire Aparecida 
Crechi. A pretendente: NÁDILA REGINA SANTANA DE MORAIS, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: BARRA, BA, data-nascimento: 20/06/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Manoel Vieira de Morais e de Marlene 
Marques de Santana.

O pretendente: ERNEST CHIBUEZE IBEH, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Awo Omama-Nigeria, data-nascimento: 04/04/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Aloy Ibeh e de Chika Odi Ibeh. A pretendente: 
PALOMA DOS SANTOS, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1991, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Sandra Aparecida dos Santos.

O pretendente: TIAGO RAMOS DA TRINDADE, profi ssão: aux. de enfermagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Coribe, BA, data-nascimento: 23/06/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ernesto Gonçalves da Trindade e de Alice Ramos 
da Trindade. A pretendente: FRANCIELI FERREIRA DA SILVA VEIGA, profi ssão: 
analista de faturamento, estado civil: solteira, naturalidade: Santa Maria da Vitória, 
BA, data-nascimento: 14/11/1991, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lha de 
Jocivaldo Ferreira da Veiga e de Marina Ferreira da Silva Veiga.

A pretendente: ARIANE CAVALCANTI ROCHA, profi ssão: operadora de máquina, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/09/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ariovaldo Nery da Rocha e de 
Ivanilda Aparecida Cavalcanti. A pretendente: PRISCILA KEITHAN UEMA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Alessandro Akira Uema e de Barbara 
Patricia dos Santos Uema.

O pretendente: SÁVIO DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de serviços, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jardim, CE, data-nascimento: 26/01/1995, residente e domiciliado 
em São Bernardo do Campo, SP, fi lho de Francisco de Assis Ferrer dos Santos e de 
Naide de Sousa Santos. A pretendente: LETICIA FERREIRA DA SILVA, profi ssão:, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Jose da Silva e de Maria 
Zita Ferreira Filha.

O pretendente: RAFAEL GIOVANI FIORENTINI, profi ssão: aux. de estoque, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1991, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Maria Marta da Silva Fiorentini. A pretendente: 
JENIFER PERON MACIEL, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 08/01/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Jorge Fernandes Maciel e de Alice Aparecida Peron Maciel.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial
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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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