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BOLSAS
O Ibovespa: -0,72% Pontos: 
87.268,80 Máxima de -0,01% 
: 87.896 pontos Mínima de 
-1,87% : 86.254 pontos Volu-
me: R$ 12,76 bilhões Variação 
em 2018: 14,22% Variação no 
mês: -0,18% Dow Jones: +0,25% 
(às 18h36) Pontos: 24.527,55 
Nasdaq: +1,45% (às 18h36) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7967 Venda: R$ 3,7972 
Variação: +1,01% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,86 Venda: R$ 3,96 
Variação: +0,76% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7866 Venda: R$ 
3,7872 Variação: +0,75% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7670 
Venda: R$ 3,9300 Variação: 
+0,77% - Dólar Futuro (dezem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,42% ao 
ano. - Capital de giro, 9,80% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.228,00 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,55% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 148,000 
Variação: +0,82%

bro) Cotação: R$ 3,7985 Variação: 
+1,05% - Euro (às 18h36) Compra: 
US$ 1,1384 Venda: US$ 1,1385 
Variação: +0,16% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,3240 Venda: R$ 
4,3260 Variação: +1,03% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2730 Ven-
da: R$ 4,4930 Variação: +0,74%

Pontos: 7.008,82 Ibovespa 
Futuro: -0,76% Pontos: 87.565 
Máxima (pontos): 87.720 Míni-
ma (pontos): 86.575 Global 40 
Cotação: 848,861 centavos de 
dólar Variação: +0,26% 

"A maneira mais 
fácil e mais segura 
de vivermos 
honradamente, 
consiste em sermos, 
na realidade, o que 
parecemos ser".
Sócrates (469/399 a.C.)
Filósofo grego

A economia brasileira 
deve crescer 2,1% 
no próximo ano. Essa 

é a previsão para o PIB 
divulgada ontem (21) pela 
Organização para a Coope-
ração e o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). A 
estimativa é menor que a 
divulgada pela organização 
em setembro: 2,5%. Para 
este ano, o OCDE manteve 
a estimativa de 1,2%. Em 
2020, a organização prevê 
crescimento de 2,4%.

Segundo relatório da 
OCDE, o crescimento eco-
nômico do Brasil ganhará 
impulso em 2019 e 2020, à 

 OCDE reduz projeção de 
crescimento da economia 
brasileira em 2019

medida que o consumo priva-
do, apoiado por melhorias no 
mercado de trabalho, aumen-
tar. A organização também 
espera por recuperação do 
crédito e maior segurança 
política com a posse do novo 
governo. 

Entretanto, a OCDE diz que 
a incerteza política em torno 
da implementação das refor-
mas permanece signifi cativa 
e pode atrapalhar a recupe-
ração, mas, ressalta, que se 
a incerteza desaparecer e as 
reformas avançarem, como 
se supõe, o investimento se 
tornará mais forte.

A previsão para o cresci-

mento da economia brasi-
leira fi cará abaixo da média 
mundial. A estimativa da 
OCDE para o crescimento da 
economia mundial é 3,7%, em 
2018, 3,5%, no próximo ano 
e em 2020. Em setembro, a 
organização previa expan-
são de 3,7% tanto neste ano 
quanto em 2019. Para a OCDE, 
o crescimento das tensões 
comerciais é um risco para os 
investimentos, empregos e pa-
drão de vida. Outro risco que 
pode reduzir o crescimento 
mundial, citado no relatório, é 
a alta dos preços do petróleo. 

O relatório indica que, 
apesar do crescimento da 

A incerteza política em torno da implementação das reformas permanece

signifi cativa e pode atrapalhar a recuperação.

produção nos Estados Unidos 
e na Rússia, os preços têm 
subido desde o início do ano 
impulsionado pelo crescimen-
to contínuo da demanda, crise 

na Venezuela e incertezas 
sobre o impacto das sanções 
sobre a produção no Irã. O 
relatório cita ainda o risco de 
desaceleração do crescimento 

da China e aumento mais 
intenso da taxa de juros 
dos Estados Unidos, com 
impactos sobre economias 
emergentes (ABr).

Bebianno é o ministro 
da Secretaria-Geral 
da Presidência

O ministro extraordinário 
da transição, Onyx Lorenzoni, 
confi rmou ontem (21) o nome 
do advogado Gustavo Bebianno 
como ministro-chefe da Se-
cretaria-Geral da Presidência. 
Segundo Onyx, ele é um “ho-
mem preparado e da absoluta 
confi ança” do presidente eleito 
Jair Bolsonaro. Presidente 
do PSL durante a campanha 
eleitoral, Bebianno agradeceu 
a indicação e adiantou que 
a principal atividade de sua 
pasta será a modernização e a 
desburocratização do Estado. 

“Será o governo olhando para 
sua atividade de servir a popu-
lação”, afi rmou em coletiva no 
CCBB, onde a equipe de tran-
sição do governo está instalada. 
O futuro ministro disse que 
há uma lista em estudo para 
composição de sua equipe. Um 
dos nomes apontados por ele é 
o de Carlos Bolsonaro, fi lho do 
presidente eleito, que poderá 
assumir a Secretaria de Comu-
nicação da Presidência. “Ele 
sempre esteve à frente dessa 
comunicação. É uma pessoa 
muito importante para a equipe 
e para o presidente” (ABr).

A comitiva brasileira será 

liderada pelo presidente 

Michel Temer.

O Brasil vai priorizar os temas 
de comércio internacional e de 
mudanças climáticas na Cúpula 
de Líderes do G20 (grupo que 
reúne as 20 maiores economias 
do mundo), entre 30 de novem-
bro e 1º de dezembro, em Bue-
nos Aires. A comitiva brasileira 
será liderada pelo presidente 
Michel Temer. O diretor do 
Departamento de Serviços do 
Ministério das Relações Ex-
teriores, ministro Luiz Cesar 
Gasser, informou que a crise 
no comércio internacional, 
os compromissos do Acordo 
de Paris sobre mudanças cli-
máticas e as discussões sobre 
o futuro do trabalho estarão 
entre os principais tópicos a 
serem abordados.

“Comércio internacional é 
um tema que preocupa o go-
verno brasileiro. É de extrema 
relevância. A mensagem estará 
presente em termos de uma 
busca de solução para essa 
crise que o mundo atravessa 
no comércio, a necessidade 
ou não de reforma da OMC”, 

O presidente do STF, ministro 
Dias Toffoli, disse ontem (21) 
que “a razão de ser” da democra-
cia e do desenvolvimento do país 
passa pela fi delidade à missão 
de se zelar pelos direitos civis, 
sociais, políticos, econômicos, 
culturais e de minorias previs-
tos na Constituição. Segundo o 
ministro, diante de um cenário 
de divisão e conflitos cabe 
ao sistema judicial brasileiro 
pacifi car o país. As afi rmações 
foram feitas durante a palestra 
inaugural do Seminário ‘30 
Anos de Constituição Federal’, 
evento promovido pelo Con-
selho Nacional do Ministério 
Público.

“Temos que superar as difi -
culdades que ainda existem. 
Por isso, o diálogo e a interlocu-
ção são tão importantes”, disse 
o ministro, concluindo que, em 
um mundo onde as relações 
aumentam na velocidade do 
mundo digital e das comuni-
cações intersubjetivas, através 

Presidente do STF, Dias Toffoli.

O presidente da Câmara dos 
deputados, Rodrigo Maia, no 
exercício da Presidência da 
República, buscou ontem (21) 
dissociar o comando do DEM 
das indicações, já confi rmadas, 
para três ministérios no governo 
do presidente eleito, Jair Bolso-
naro. Segundo ele, as indicações 
também não têm relação com a 
disputa para a presidência da 
Câmara. “As indicações não são 
do DEM”, afi rmou.

A defi nição dos nomes dos 
futuros ministros Onyx Lo-
renzoni, Tereza Cristina e Luiz 
Henrique Mandetta, todos do 
DEM, provocou reações no 
Congresso, inclusive em par-
tidos que integram o chamado 
Centrão, que apoia Bolsonaro. 
“Talvez alguns já estejam pen-
sando na presidência querendo 
vincular uma coisa com a outra 
para tentar enfraquecer uma 
possível candidatura minha, que 
não está nem decidida porque a 
gente não é candidato nem só do 
nosso partido, nem das nossas 
vontades”, disse Maia.

Para o presidente da Câmara, 
o momento exige harmonia e 
equilíbrio. “A Câmara, mais do 
que nunca, precisa ser a Casa 
do equilíbrio, a Casa que ouve 
todos, a Casa do povo brasileiro. 
É isso que deve nos nortear 

Presidente da Câmara dos 

deputados, Rodrigo Maia.

O ministro da Educação, 
Rossieli Soares, quer remanejar 
o Orçamento para conseguir a 
liberação de R$ 1 bilhão para 
despesas de fi m de ano, como 
a compra de ônibus escolares. 
Outra demanda é a liberação 
de até R$ 3 bilhões para o 
pagamento de restos a pagar 
principalmente de obras. Soa-
res esteve reunido na manhã de 
ontem (21), em Brasília, com os 
ministros da Fazenda, Eduardo 
Guardia, e do Planejamento, 
Esteves Colnago.

Segundo o ministro da Edu-
cação, já faz tempo que foram 
comprados ônibus para a 
educação básica e agora há 
uma necessidade de apoio aos 
municípios. “A gente tem muita 
dificuldade com transporte 
escolar”, disse. Acrescentou 
que até a próxima semana o 
governo avaliará se será pos-
sível fazer o remanejamento 
de recursos do Orçamento. 
Ao deixar o Ministério do Pla-
nejamento, Guardia disse que 
a reunião foi para fazer um 
“ajuste fi no”, no Orçamento do 
MEC deste ano. 

Soares contou que esteve 
reunido com a equipe de 

Ministro da Educação,

Rossieli Soares.
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O governador reeleito da 
Bahia, Rui Costa (PT), disse 
que o momento é de conci-
liação e de trabalho. “A elei-
ção acabou e é hora de todo 
mundo descer do palanque e 
começar a trabalhar. É hora 
de colocar a mão na massa e 
apontar soluções”, disse Cos-
ta, que participou da reunião 
do Fórum de Governadores 
do Nordeste, ontem (21), em 
Brasília.

Segundo o petista, tanto os 
governadores como o futuro 
presidente Jair Bolsonaro 
foram eleitos para resolver 
os problemas da população 
brasileira e não para fazer 
debate partidário. “Acho que a 
gente deve deixar de falar de 
partido e de ideologia e pas-
sar a apontar soluções para 
os problemas das pessoas”, 
argumentou.

O governador foi aborda-
do sobre as declarações do 
ministro indicado da Saúde, 
deputado Luiz Henrique Man-
detta (DEM-MS), a respeito 
da atuação dos cubanos no 
programa Mais Médicos. Para 
Mandetta, parecia um convê-
nio entre o PT e Cuba e não 

Governador da Bahia,

Rui Costa.

Contas de luz
O projeto que cria a portabili-

dade nas contas de luz deu mais 
um passo ontem (21), no Senado, 
ao ser aprovado pela Comissão de 
Constituição e Justiça. O texto 
agora segue, em caráter termina-
tivo, para a Comissão de Infraes-
trutura. O projeto prevê que os 
consumidores poderão contratar 
o fornecimento de luz de qualquer 
distribuidora que opere no Sistema 
Interligado Nacional (SIN). 
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Brasil vai priorizar comércio 
internacional na cúpula do G20

solução de controvérsias do 
organismo multilateral. 

Desde o ano passado, os 
Estados Unidos têm resistido 
a liberar a nomeação de novos 
juízes para o Órgão de Apelação 
da OMC, composto por sete 
membros. Atualmente, o tribu-
nal tem apenas quatro juízes, o 
que acarreta atrasos na análise 
de disputas comerciais entre os 
países. O G20 tem importância 
central para o Brasil por se tra-
tar de um foro de governança 
global que reúne as principais 
economias do mundo, em for-
mato fl exível, que facilita o de-
bate e a formação de consensos, 
o que se torna especialmente 
relevante no momento atual 
em que o multilateralismo é 
questionado.

“Na Cúpula de Buenos Aires, o 
Brasil reiterará seu compromis-
so com a democracia e com as 
reformas econômicas, no plano 
doméstico, bem como com a 
defesa do diálogo e do multi-
lateralismo, no plano externo”, 
destaca o ministério (ABr).

disse, no Palácio Itamaraty. 
No fi nal de outubro, ao par-
ticipar da reunião ministerial 
do Grupo de Fortalecimento 
e Modernização da OMC, em 
Ottawa, o ministro das Relações 
Exteriores, Aloysio Nunes Fer-
reira, alertou para os riscos de 
paralisação do mecanismo de 

Democracia passa por 
fi delidade à Constituição

das redes sociais, é natural 
que os confl itos então estejam 
cada vez maiores, cabendo ao 
STF o papel de moderador dos 
confl itos nacionais, de forma a 
propiciar segurança jurídica e o 
resguardo, em última instância, 
dos direitos e garantias funda-
mentais (ABr).

Maia tenta dissociar do DEM 
indicações para ministérios

para o próximo biênio, uma 
Casa que mais do que nunca 
consiga ouvir toda a sociedade 
brasileira, respeitando o espaço 
da maioria, mas também com-
preendendo que se formou uma 
maioria de ideias que precisa 
ser pautada e, se possível, na 
área econômica ser aprovada.”

Ofi cialmente, Maia ainda não 
assumiu que está no páreo pela 
reeleição da presidência da Câ-
mara. Porém, o presidente na-
cional do DEM, Antonio Carlos 
Magalhães Neto, confi rmou que 
a reeleição é prioridade para le-
genda. Ontem (21), ACM Neto 
se encontrou em Brasília com 
o colega de partido e ministro 
extraordinário da transição, 
Onyx Lorenzoni (ABr).

Educação: remanejar Orçamento 
para liberar recursos

Momento é de trabalhar e 
não de ‘debater ideologia’

transição do presidente eleito 
Jair Bolsonaro. Segundo ele, 
foi discutido mais sobre os 
desafi os para a educação e 
menos sobre a estrutura do 
ministério no próximo governo. 
“Discutimos as prioridades. A 
alfabetização no Brasil tem que 
ser enfrentada. Não dá para ter 
um terço das crianças com 9 
anos analfabetas. Essa conta 
só vai aumentar”, disse. 

O ministro afi rmou que a 
estrutura do MEC é muito 
complexa e, por isso, não seria 
adequado juntar o MEC com 
Cultura (ABr).

entre o governo brasileiro e 
Cuba. Costa disse que esse 
tipo de declaração não ajuda 
a resolver o problema criado 
com a saída dos médicos 
cubanos.

“Temos de dizer qual é a 
solução que vamos apresen-
tar para essa questão. Esta-
mos dispostos a dialogar e 
encontrar uma solução para 
melhorar a vida das pessoas”, 
afi rmou. Segundo Costa, os 
governadores, independente-
mente de partido e de região, 
esperam ser tratados pelo 
futuro governo conforme os 
preceitos da Constituição 
(ABr).
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O rumo da prosperidade

A era Bolsonaro começa 

com ventos favoráveis 

para a economia 

brasileira antes mesmo 

da posse

Com o compromisso anun-
ciado de destravar as 
amarras que vinham im-

pedindo o crescimento - como 
o empenho de reformar a Previ-
dência o quanto antes -, de abrir 
o mercado externo para além 
de interesses ideológicos, de 
propor medidas de proteção às 
empresas, o que deve ampliar o 
mercado de trabalho e reduzir o 
suplício de mais de doze milhões 
de trabalhadores.

Mas, se não houver uma 
atenção especial para a reforma 
tributária, todo o arcabouço 
de medidas anunciadas pode 
fi car nisso mesmo: um mar de 
intenções sem uma base sólida 
para sustentá-lo. É preciso olhar 
para o País real. Enquanto as 
empresas estiverem submeti-
das ao garrote da burocracia e 
a uma das mais pesadas cargas 
tributárias do planeta, o esforço 
por uma economia mais aberta 
e moderna pode cair no vazio 
pela falta de estímulo para em-
preender.

Por ora, tivemos apenas 
sinalizações. O presidente 
eleito já falou em liberdade de 
empreender, em facilitar a vida 
de quem produz, enquanto seu 
vice, general Mourão, aventava 
a possibilidade de retorno da 
famigerada CPMF, sendo pron-
tamente desmentido. Logo a 
CPMF, extinta por pressão da 
sociedade brasileira e de institui-
ções comprometidas com o País, 
como o SESCON-SP. Aliás, nossa 
entidade contempla pontos em 
nome das empresas represen-
tadas e do empreendedorismo, 
como a simplifi cação do sistema 
tributário, segurança jurídica, o 
incentivo aos bons pagadores e 
a prioridade do aspecto orien-
tador na fi scalização. 

Há iniciativas no Congresso 
para simplifi car o sistema com 
a criação do Imposto de Valor 
Agregado, o IVA, em substitui-
ção a cinco ou seis impostos e 
contribuições, como PIS, Cofi ns, 
ICMs etc. A proposta simplifi ca 
e em muitos casos impede a 
bitributação. O problema é que 
se discute uma modernização 
há décadas e a situação só se 
deteriora, enquanto o Fisco mo-
derniza sua máquina e também 
acaba complicando com uma 

exigência sem fi m de obrigações 
acessórias. 

Na verdade, nosso sistema 
tributário é uma colcha de reta-
lhos. Temos de tudo no Brasil: 
IPI, ICMS, COFINS, CSLL, ISS 
e mais uma fi leira de siglas, 
tudo aplicado de uma vez só. 
Em países evoluídos existem 
também esses tributos – mas 
cada qual tem o seu, isolado e 
bem dosado para facilitar a vida 
das empresas. 

Aqui falta segurança jurídica, 
pois leis e normas vão se sobre-
pondo e criando um labirinto 
sem saída. O Brasil é um dos 
países mais complicados para as 
empresas calcularem e pagarem 
tributos. 

Para estar em dia com a legis-
lação tributária, são necessárias 
1.958 horas, de acordo com o 
último estudo feito pelo Banco 
Mundial e pela Pricewaterhou-
seCoopers. Apesar de ter me-
lhorado nos últimos anos, este 
número ainda é muito maior que 
em outros países: na Bolívia, por 
exemplo, que ocupa o penúlti-
mo lugar no ranking geral, são 
demandadas 1.025 horas anuais. 
E isso custa muito caro. 

Desde que a Constituição de 
1988 entrou em vigor, mais de 
cinco milhões de normas foram 
criadas para reger a vida do ci-
dadão brasileiro, entre emendas 
constitucionais, leis delegadas, 
complementares e ordinárias, 
medidas provisórias, decretos 
e normas complementares e ou-
tros. Ou seja, foram publicadas, 
em média, mais de 782 normas 
por dia nos âmbitos federal, 
estadual e municipal.

Sabemos que não é fácil mudar 
este estado de coisas. Se alguém 
decide alterar um ICMS, por 
exemplo, no dia seguinte uma 
caravana de governadores e se-
cretários de Estado desembarca 
em Brasília para se contrapor à 
ideia. Os Estados sempre impe-
diram uma reforma tributária 
séria. O presidente eleito Jair 
Bolsonaro está amparado na 
escolha de mais de 57 milhões 
de brasileiros. Dessa forma tem 
retaguarda para empreender, 
fi nalmente, uma reforma tribu-
tária que seja digna deste nome. 
O Brasil merece este benefício 
para que possa continuar sua 
caminhada em direção ao 
desenvolvimento .

 
(*) - É presidente do SESCON–

SP (Sindicato das Empresas de 
Serviços Contábeis e das Empresas 

de Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas).

Márcio Massao Shimomoto (*)
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Ciência e Tecnologia

News@TI
Engineering For Kids apresenta 
programação especial de férias
@As férias de aproximam e a Engineering For Kids, escola 

que oferece cursos de engenharia, programação e robótica 
em São Paulo, apresenta sua programação especial de férias 
com uma série de programas práticos para crianças de 4 a 14 
anos. Os cursos, com duração de uma semana, ministram disci-
plinas de Engenharia, Minecraft, Programação e Robótica que 
estimulam o trabalho em equipe, a competição, e o interesse 
pela Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, tudo isso 
de forma muito divertida e estimulante. As atividades começam 
no dia 17/12 e finalizam dia 24/01/2019. Os valores variam de 
R$480,00 a R$590,00.

Inscrições prorrogadas para hackatona 
continental de mobilidade urbana
@O prazo para inscrição no 1º Y4PT Continental Transport 

Hackathon Américas 2018 (HACKAMERICAS 2018) foi 
prorrogado até o próximo domingo (25). O evento acontecerá na 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbi-
teriana Mackenzie, entre os dias 30/11 e 1º/12. O grupo brasileiro 
vencedor receberá 10 mil dólares para a incubação da solução 
encontrada a dos desafios propostos e concorrerá a uma vaga 
para participar da 3ª Hackathon Global de Transporte – Y4PT 
Estocolmo 2019, na Suécia. Os interessados em participar dessa 
disputa devem se inscrever pelo site http://www.hackamericas.
org/saopaulo/. O cadastro das inscrições pode ser feito em grupo 
ou de maneira individual – dessa forma, o participante será inse-
rido em um dos grupos montados no primeiro dia da maratona. 
As equipes multidisciplinares, formadas por mínimo de três e 
máximo de cinco participantes, disputarão entre si para criar 
as melhores soluções inovadoras para os desafios de mobilidade 
atuais e futuros da Região Metropolitana de São Paulo.

Às vésperas de mais uma edição da 
Black Friday, que será realizada no 
dia 23 de novembro, consumidores 

devem redobrar a atenção ao comprar pela 
Internet. Para não ser vítima de fraude é 
preciso avaliar, entre outros itens, a segu-
rança do site e a reputação em serviços 
de atendimento ao consumidor, como o 
ReclameAQUI.

Na CentralAr.com, e-commerce líder 
em vendas de ar-condicionado no Brasil, 
os selos “Site Blindado” e “Selo SSL Blin-
dado”, atestam a segurança da navegação 
e dos dados do cliente, o selo “Compra & 
Confi a” atesta a segurança da compra e 
evita fraudes, e o certifi cado “Trust Vox” 
audita as avaliações do site, confi rmando 
que foram realizadas por consumidores 
reais e sem edições. “Trabalhamos, dia-
riamente, para garantir a criptografi a 
dos dados dos nossos clientes, ou seja, 
nenhuma informação inserida no nosso 
domínio é captada e utilizada para outros 
fi ns”, afi rma o gerente de T.I. da empresa, 
Ricardo Afonso Vieira.

A CentralAr.com investiu também em 
tecnologia para validar a segurança de 

todas as páginas disponíveis para navega-
ção, ou seja, o e-commerce possui https 
(Hyper Text Transfer Protocol Secure) 
desde a página inicial até a fi nalização 
da compra. “O ‘https’ que, em português, 
signifi ca Protocolo de Transferência de 
Hipertexto Seguro, e é essencial para a 
segurança dos dados. Ele garante credi-
bilidade ao site e atesta a navegação sem 
interceptação de hackers. Para checar se 
está navegando em um site com https, o 
consumidor deve verifi car se o endereço, 
na barra do navegador, está na cor verde”, 
explica Vieira.

O especialista lista algumas caracterís-
ticas que os consumidores devem fi car 
atentos antes de comprar pela Internet. 
Confi ra:

 • E-commerces confi áveis possuem selos 
de segurança e são auditados constan-
temente por empresas especializadas 
em segurança on-line. Na maioria dos 
casos estes selos fi cam disponíveis no 
rodapé das páginas;

 • Selos de reputação, como o RA 
1000, do ReclameAQUI, e os selos 

disponibilizados pelo e-Bit atestam 
a qualidade dos serviços prestados 
ao consumidor e também devem ser 
analisados;

 • Ao se interessar por um produto 
oferecido em banners disponíveis em 
redes sociais ou sites de notícias, o 
consumidor deve verifi car a URL da 
loja após clicar neste banner, ou seja, 
checar se o endereço on-line apontado 
no link condiz realmente com o nome 
da loja;

 • A orientação anterior também vale 
para o clique em links recebidos por 
e-mail. Neste caso, é importante ainda 
verifi car a presença de anexos. Geral-
mente, newsletters com promoções 
não contém anexos.

“Em todos os casos, o consumidor pode 
fazer uma pesquisa prévia na Internet e em 
redes sociais sobre a loja antes de fechar 
a compra. É indicado também avaliar 
comentários positivos e negativos sobre 
o vendedor, o que pode evitar surpresas 
após a fi nalização da venda”, recomenda 
o gerente.

Segurança na Internet: consumidor deve fi car 
de olho durante a Black Friday

Gerente de T.I. da CentralAr.com, Ricardo Afonso Vieira, dá dicas para os consumidores não terem 
surpresas após a data

Zuckerberg nega que 
deixará comando do 
Facebook

Criticado e pressionado a re-
nunciar, o fundador e CEO do 
Facebook, Mark Zuckerberg, 
negou a possibilidade de se 
afastar do comando da empresa. 
Em entrevista à CNN Business, o 
executivo disse que “esse não é 
o plano”, referindo-se à possível 
renúncia. “Eu não vou fazer isso 
[fi car no cargo] para sempre, mas 
atualmente eu não penso que isso 
faça sentido”.

Recentemente, o Facebook 
foi acusado de não impedir uma 
suposta interferência russa nas 
eleições norte-americanas de 2016, 
vencidas pelo republicano Donald 
Trump. Na semana passada, o jor-
nal “The New York Times” publicou 
uma reportagem alegando que o 
Facebook sabia da interferência 
russa, mas ignorou isso delibera-
damente.

A rede social também apareceu 
envolvida no escândalo da Cam-
bridge Analytica, sobre o vazamen-
to de dados privados de usuários. 
Os cenários geraram uma crise de 
desconfi ança em relação ao Face-
book, e analistas indicam a postura 
e as omissões de Zuckerberg como 
agravantes (ANSA).

Outros 27% dos traba-
lhadores pretendem 
poupar ou investir o 

valor recebido, enquanto 17% 
pretendem utilizar o dinheiro 
extra para quitar dívidas em 
atraso. A pesquisa, feita nas 
27 capitais do país com 761 
pessoas, revelou que 16% vão 
gastar o 13°salário durante as 
festividades de Natal e Ano 
Novo e 13% vão pagar despesas 
essenciais da casa, como contas 
de água e luz. 

Para 11%, a alternativa é o uso 
do recurso para o pagamento 
de tributos e impostos típicos 
de início de ano, como IPTU e 
IPVA, por exemplo. “O dinhei-
ro deveria ser primeiramente 
pensado para pagar dívidas 
atrasadas, empréstimos ou 
para investir. Se o consumidor 
tem apenas uma dívida em 
aberto, é mais fácil resolver o 
problema. Caso exista mais de 
uma, o ideal é escolher aquela 

44% dos entrevistados pretendem fazer alguma atividade que 

possa gerar renda extra para comprar mais presentes de Natal.

A futura primeira-dama, 
Michelle Bolsonaro, disse 
ontem (21) que, a partir de 
janeiro de 2019, quer parti-
cipar do maior número pos-
sível de programas sociais. 
Ela quer atuar principal-
mente em atividades ligadas 
às pessoas com deficiência.

“Era algo que eu já fazia 
antes de conhecer [o pre-
sidente eleito], Jair [Bolso-
naro]”, afirmou Michelle, 
referindo-se ao marido, após 
deixar o Centro Cultural do 
Banco do Brasil (CCBB) em 
Brasília, onde funciona o ga-
binete de transição. Michelle 
indicou que compreende seu 
trabalho social como missão. 
“Deus que colocou [isso] na 
minha vida”, afi rmou.

Acompanhada da atual 
primeira-dama, Marcela 
Temer, Michelle foi ao Palá-
cio da Alvorada, residência 
oficial do presidente da Re-

Futura primeira-dama, Michelle Bolsonaro.
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Trabalhadores que usarão 13º para 
presentes de Natal chegam a 23%

Estudo da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) indica que dois a cada dez trabalhadores, 23%, que receberão o 13º salário neste fi nal de 
ano usarão parte do dinheiro para comprar presentes de Natal

início de ano também deve ser 
uma prioridade do consumidor. 
Todos os anos elas aparecem, 
mas muitos só deixam para 
pensar nessas despesas quando 
elas chegam”, alerta.

A pesquisa também mostrou 
que 44% dos entrevistados pre-
tendem fazer alguma atividade 
que possa gerar renda extra 
para comprar mais presentes 
de Natal. Esse grupo abrange 
principalmente os mais jovens 
(54%) e as pessoas das classes 
C, D e E (51%). “Muitos consu-
midores costumam recorrer aos 
trabalhos informais e tempo-
rários para comprar presentes 
melhores ou em maior quanti-
dade”. Vignoli orienta ainda a 
não dividir o pagamento dos 
presentes em muitas parcelas 
para não sobrecarregar o orça-
mento com as contas de início 
de ano, e pesquisar bastante 
para conseguir bons descontos 
e condições vantajosas (ABr).

que está atrasada ou optar pela 
que possui o valor com juros 
mais altos como, por exemplo, 
cheque especial e cartão de 
crédito”, recomenda o educa-
dor fi nanceiro do SPC Brasil, 
José Vignoli.

Segundo ele, é importante 

considerar os gastos que cos-
tumam aparecer no começo 
do ano, como o IPTU, as men-
salidades escolares e o IPVA, 
por exemplo. “Assim como a 
quitação de dívidas atrasadas, 
a formação de uma reserva para 
saldar compromissos típicos de 

Michelle: atuará no maior número 
de programas sociais

pública, e à Granja do Torto, 
outro local de moradia da 
Presidência. Michelle  conhe-
ceu os dois locais para definir 
onde a família vai morar. Po-
rém, até 1º de janeiro de 2019, 

quando ocorre a posse, a 
família deve permanecer na 
casa da Granja do Torto. Ela 
disse que vai escolher um 
local menor, pois tem uma 
filha de 7 anos (ABr). 



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3043-4171
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A - Mães Empreendedoras 
A B2Mamy, aceleradora que conecta mães empreendedoras ao ecossiste-
ma de inovação, promove o primeiro passo de sua Trilha Empreendedora, o 
programa Start Powered by Google Developers Launchpad 2018, amanhã 
(23), das 9h às 17h30, no Plug.Co, (R. Lisboa, 890, Cerqueira Cesar). 
O programa orienta as futuras empreendedoras, que têm apenas uma 
ideia e precisam ser impulsionados para tirá-la do papel, apresentando 
as ferramentas necessárias para aceleração desses negócios. A partici-
pante sairá do encontro com um Lean Canvas, que auxilia na validação 
da ideia ou negócio, além de uma rede de contatos e mentores que ela 
poderá acionar durante essa jornada. Mais informações no site: (http://
bit.ly/2F3bT5V).

B - Cara Crachá
A Faced está lançando um novo passo para os pagamentos eletrônicos. 
A startup paulista apresentou ao mercado o seu aplicativo homônimo 
que promete efetuar transações monetárias por meio do reconhecimen-
to facial. A tecnologia é desenvolvida em parceria com a Cheesecake 
Labs, que tem sede em Florianópolis e desenvolve apps web e mobile. 
O consumidor baixa o app Faced Pagamentos na Play Store, faz seu 
cadastro, tira uma selfi e e coloca as informações do cartão. O ponto de 
venda baixa o app Faced Lojista e faz um cadastro como pessoa jurídica 
ou física. Quando o consumidor for efetuar uma compra, basta fazer o 
reconhecimento facial no aplicativo do lojista e esperar uma mensagem 
de validação da transação no seu próprio celular. Saiba mais em: (www.
pay-facedapp.com).

C - Mercado Financeiro
O resultado da eleição presidencial, a espera do novo ministério e até 
a reforma da Previdência impactam ações, câmbio e o mercado de 
investimentos no pais e no exterior. Para tratar do tema, a Lifetime 
Investimentos promove do próximo dia 26, às 18:30, no Hotel Pullman, 
o Panorama Conjuntural 2019, evento que entrou no calendário anual 
da cidade por reunir investidores de todo o País que além de network 
debatem sobre economia, política, empreendedorismo e abordam as 
melhores formas de aplicar seus investimentos. Com o objetivo de apre-
sentar em primeira mão as tendências e os melhores investimentos para 

o cenário pós-eleitoral, a assessoria receberá  gestores de peso. Mais 
informações em: (http://www.panoramaconjuntural.com.br/). 

D - Itaipu Procura 
A Itaipu Binacional abriu processo seletivo para o preenchimento de 
23  vagas. São 19 vagas de nível universitário, 3 de nível técnico e 1 de 
nível médio. Todas terão cadastro de reserva. As provas acontecem em 
3 de fevereiro, em Foz do Iguaçu e Curitiba. O resultado fi nal deve ser 
conhecido em 20 de março. Há cotas para pessoas com defi ciência (PcD) 
e para pessoas negras. As  inscrições serão abertas no próximo dia 26 
(segunda-feira), por meio do preenchimento do formulário no site (http://
portal.nc.ufpr.br/PortalNC/Concurso?concurso=ITAIPU2018). Para mais 
informações, entrar em contato com (processoseletivo@itaipu.gov.br).

E - Comunicadores do Ano
A  Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) 
anunciou os vencedores do Prêmio Aberje 2018 na categoria “Comu-
nicadores do ano”. Os 10 profi ssionais eleitos pela Direção da Aberje 
(a partir de indicações do Conselho Deliberativo e Consultivo da 
entidade) são premiados pelo trabalho desenvolvido dentro e fora de 
suas respectivas empresas ao longo deste ano. Os eleitos concorrem 
ainda ao título de comunicador do ano pela audiência. A votação para 
o prêmio especial segue aberta até a meia noite do próximo dia 25, 
através do link: (www.aberje.com.br/conheca-os-comunicadores-do-
-ano-2018-e-vote/). 

F - Ética nos Negócios
No próximo dia 27, das 8h30 às 18h, no WTC São Paulo, acontece o 
2° Encontro Sobre Ética nos Negócios. Realizado pelo Espaço Ética, 
o evento vai reunir relevantes fi guras públicas para apresentarem 
diferentes perspectivas sobre o tema. Monja Coen, Deltan Dallagnol, 
Djamila Ribeiro, Leandro Karnal, Clóvis de Barros Filho, Luc Ferry e 
Nuno Botelho são os palestrantes confi rmados para discutir o assunto 
de forma ampla e profunda, tanto pela vertente acadêmica quanto pela 
ótica do mercado. Com uma lista de palestrantes rica e diversa, a ideia 
é analisar o tema por diversos ângulos. Inscrições e mais informações 
em (http://eticanosnegocios.com.br/).

G - Prêmio Caio 
Entrou no ar o canal destinado à votação online para eleger os vencedo-
res do Grand Prix Prêmio Caio 2018. Todos poderão votar em uma das 
três Personalidades do Ano, em cada um dos sete segmentos estabele-
cidos pela premiação. Ou seja: 1 - Centro de Convenções; 2 -  Clientes; 
3 – Eventos; 4 – Hotelaria; 5 - Institucional; 6 - Marketing de Destinos; 
e 7 – Serviços. Os três concorrentes de cada um dos sete segmentos 
receberão votos até o dia 9/12. Nomes dos representantes votáveis estão 
em (www.premiocaio.com.br). Os votantes, ao clicarem no link, terão 
acesso imediato à foto e ao currículo sucinto de cada representante.      

H - Sistema ‘Cage-free’
A Forno de Minas, em alinhamento às tendências globais de práticas que 
respeitem o bem-estar animal, apoia o sistema ‘cage-free’. A indústria 
mineira assumiu o compromisso de utilizar somente ovos de galinhas 
livres de gaiolas em seus produtos, a partir de 2025. A empresa não 
trabalha com a criação de galinhas, mas tem como um dos pilares a 
escolha de fornecedores certifi cadas e confi áveis, que respeitem o 
bem-estar animal durante toda a cadeia produtiva. Por isso, acredita 
que uma marca forte e líder no segmento de atuação é construída com 
produtos de máxima qualidade, fornecedores de confi ança e respeito 
pelas pessoas e pelos animais.

I - Férias na Toscana
Este é o período ideal para fechar a tão sonhada viagem para o destino 
italiano, já que muitos hotéis têm preços especiais para o início de 2019. É 
o caso do Laticastelli Country Relais, quatro estrelas construído sobre as 
ruínas de um castelo medieval, na comuna de Rapolano Terme, que inicia 
mais uma temporada no dia 11 de abril. Entre os meses de abril e maio é 
aplicado um desconto de 20% no valor total. A vizinhança do Laticastelli 
é de uma beleza natural, com sucessão de colinas, vinhedos, olivais e 
campos abertos. O hotel ainda fi ca próximo de províncias como Florença, 
Siena, Volterra, Pisa, Pienza, Assis, Arezzo, Lucca e Montepulciano, com 
variedade de passeios. Mais informações (https://www.laticastelli.com/). 

J - Mulheres em Destaque 
Nos próximos dias 28 e 29, no Villa Blue Tree, acontece o 8º Fórum Mu-
lheres em Destaque, o maior encontro de líderes engajados com a causa 
da equidade de gênero. Primeiro evento do Brasil a tratar da ascensão das 
mulheres aos cargos de liderança nas corporações, vai apresentar cases de 
diversidade na liderança e empoderamento feminino, histórias inspiradoras 
e soluções diferenciadas na gestão de pessoas. Entre os destaques, uma 
pesquisa inédita da empresa de consultoria Korny Ferry, que analisou a 
trajetória profi ssional de 57 mulheres CEOs e como elas alcançaram o 
topo. Mais informações: (http://forummulheresemdestaque.com.br/fmd/). 

consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

A - Mães Empreendedoras
A B2Mamy, aceleradora que conecta mães empreendedoras ao ecossiste-

o cenário pós-eleitoral, a assessoria receberá  gestores de peso. Mais 
informações em: (http://www.panoramaconjuntural.com.br/). 

Recentemente, Jaron 

Lanier, precursor da 

realidade virtual, 

alertou a todos: saiam 

das redes sociais ou 

cobrem para estar nela 

Cada usuário oferece 
de graça informações 
pessoais à internet, 

que vão ser transformadas em 
publicidade para eles mesmos 
e também vão servir de infor-
mação para o desenvolvimento 
de Inteligências Artifi cias cada 
vez mais sofisticadas que, 
futuramente, vão ocupar as 
profi ssões na sociedade.

Em memória, Paul Virilio, 
em sua vida de estudos sobre a 
tecnologia, sempre aconselhou 
o ser humano a não esquecer 
do berço da tecnologia: a 
indústria bélica. Não se pode 
ser ingênuo o sufi ciente em 
achar que o GPS, os famosos 
Drones ou quaisquer micro-
chips, são desenvolvidos em 
prol da população. Estratégias 
são muitas. Intenções são 
muitas. A corrida do poder 
bélico é insana. E atualmente, 
o sobrenome da tecnologia é 
“controle”.

Esse controle transforma o 
usuário das redes sociais em 
um número, que registra as 
fotos, os vídeos, os interesses, 
gostos, ideais, etc.. Há uma 
grande chance de a rede social 
conhecer mais sobre esse usu-
ário do que a própria mãe dele. 
E acredite, essa rede social 
“mima” mais esse usuário do 
que seus próprios pais. 

Assim nascem o que tem se 
chamado de “bolhas”: um indi-
víduo que só recebe as infor-
mações que lhe convém, que 
reafi rmam seus pensamentos, 
sejam eles totalitários ou não. 

Provavelmente, cada usuário 
assíduo das redes sociais, por 

exemplo, nas eleições pas-
sadas, teve uma percepção 
diferente dos resultados da 
porcentagem dos votos, seja 
para um candidato e seja para 
outro. As redes sociais digitais 
são o lago de Narciso.

Junito Brandão, estudioso 
da mitologia, já demonstrou 
que do radical de “narciso” 
deriva também “narcos”; “nar-
cóticos”. Malena Contrera, 
estudiosa da comunicação, 
ainda revela que não é à toa 
que chamamos os indivíduos 
das redes sociais digitais de 
usuários. Estaríamos todos 
drogados?

Segundo a pesquisa da World 
Federation of Societies of 
Anaesthesiologists, o uso de 
30 minutos de um iPad por 
crianças possui o mesmo efeito 
que o sedativo Midazolam, cuja 
utilização reduz a ansiedade no 
processo pré-operatório. Am-
bos atenuam a ansiedade dos 
indivíduos. Para a medicina, é 
uma ótima notícia. Mas, e no 
cotidiano?

Hoje, grande parte do dia 
de um indivíduo é na frente 
desses aparatos, nessas redes 
sociais. Imagine: não na escala 
de 30 minutos, mas nas de 
horas, dias, semanas, anos... 
Interessante perceber que, nos 
últimos 45 anos, a tecnologia 
cresceu de forma vertiginosa. 
A década de 1970 foi o início 
para tudo o que vemos hoje 
nas lojas. 

Curiosamente, a partir dos 
anos 1970, de acordo com a 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS), o índice de suicídio 
aumentou cerca de 60%. Eis 
o mesmo destino de Narciso. 

É hora de rever o uso da 
tecnologia no mundo.

 
(*) - Doutorando e Mestre em 

Comunicação e Cultura Midiática é 
palestrante e professor Universitário.

Leonardo Torres (*)

É o que indica pesquisa 
realizada pela Boa Vista 
SCPC, segundo a qual 

71% dos consumidores pre-
tendem comprar nesta que 
é uma das mais novas datas 
comemorativas do comércio 
brasileiro, que este ano cai nesta 
sexta-feira (23). Dos que irão 
às compras, metade pretende 
gastar acima de R$ 600, o que 
representa cerca de 49 milhões 
de consumidores. Para outros 
11% o ticket médio deve fi car 
entre R$ 501 e R$ 600. Realizada 
com cerca de 1.200 entrevista-
dos, em todo o país, a pesquisa 
constatou ainda que 64% dos 
consumidores pretendem pagar 
as compras parcelando o valor, 
enquanto 36% pagarão à vista. 

Dos que irão parcelar o paga-
mento das compras nesta data, 
27% farão de 2 a 3 vezes; 32% 
entre 4 e 12 vezes e 5% acima de 
12 vezes. Para isso, 44% utiliza-
rão o cartão de crédito, seguido 
por boleto bancário (18%). As 
outras formas de pagamento 
mais utilizadas serão em di-
nheiro (13%) e cartão de débito 
(9%). Dos que farão compras, 

O patamar dos estoques das 
concessionárias de veículos 
atingiu um nível alarmante 
no Brasil e já custa cerca de 
64 milhões de reais ao dia 
para os varejistas. Os dados 
são fruto de uma pesquisa 
realizada este mês pela Auto 
Avaliar em quase 500 reven-
das no País. De acordo com 
o levantamento, o volume do 
estoque de veículos parados 
no pátio e no showroom das 
concessionárias já ultrapassa 
44 mil unidades, com um tem-
po médio de venda superior a 
60 dias por automóvel.

O estudo mostra que as 
concessionárias possuem uma 
média de estoque de cerca de 
90 automóveis por loja, com 
um valor médio de R$ 34 mil 
por unidade. Isso representa 
um custo diário ordem de 
R$ 16,11 por veículo parado. 
Levando-se em conta toda a 
rede e o volume médio dos 

As concessionárias possuem uma média de estoque de cerca de 

90 automóveis por loja.

Mais de 54% das famílias 
paulistanas continuam 
endividadas 

A proporção de famílias paulistanas 
endividadas permaneceu estável em 
outubro.  De acordo com a pesquisa 
realizada mensalmente pela Feco-
mercioSP, houve pouca alteração do 
indicador, ao passar de 54,5% em 
setembro para 54,7% em outubro. 
Isso signifi ca que 2,14 milhões de 
famílias possuem algum tipo de dívi-
da. O número é 0,2 ponto porcentual 
superior ao registrado em setembro 
e outubro do ano passado (54,5%).

A taxa de inadimplência apontou 
leve recuo, de 0,5 ponto porcentual, 
marcando 20,1% em outubro – ante 
20,6% de setembro. Isso signifi ca 
que são quase 784 mil famílias que 
não conseguiram pagar suas dívidas 
na data do vencimento. No mesmo 
período do ano passado, a taxa es-
tava um pouco mais baixa (19,6%).

Já a taxa de famílias paulistanas 
que declararam não ter condições 
de quitar a dívida no próximo mês 
fi cou praticamente estável, ao pas-
sar do recorde histórico de 9,8% em 
setembro para 9,5% em outubro. 
Contudo, na comparação com o 
mesmo mês do ano passado, houve 
aumento de 1,9 ponto porcentual.

Em relação ao tempo da dívida 
em atraso, está cada vez mais 
concentrado no longo prazo, acima 
de 90 dias (55,5%), 5,7 pontos 
porcentuais acima do visto no 
mesmo período de 2017. O atraso 
do pagamento entre 30 e 90 dias 
está em 23,5%, e até 30 dias, em 
19,7% (AI/FecomercioSP).

O Diário Ofi cial da União 
publicou o edital do ICMBio 
para licitação de concessão de 
serviços de apoio à visitação do 
Parque Nacional do Itatiaia. A 
abertura dos envelopes está 
marcada para o dia 19 de 
dezembro. Entre outros pré-
-requisitos, vencerá a licitação 
quem oferecer maior percentu-
al da receita operacional bruta 
com os serviços de visitação e 
venda de produtos na área da 
concessão.

A empresa que vencer a 
concorrência terá o direito 
de explorar as atividades por 
25 anos e deverá investir R$ 
17 milhões em infraestrutura 
e serviços de visitação, apoio 

ao turismo ecológico, inter-
pretação ambiental e áreas de 
recreação em contato com a na-
tureza. A concessão vai permitir 
a exploração de bilheterias, 
alimentação, estacionamentos, 
comércio, atividades de aventu-
ra e hospedagem como abrigos 
de montanha e camping.

Além dos imóveis já dis-
poníveis com esse objetivo, 
também serão permitidos ser-
viços de glamping (“glamour 
e campismo”, em tradução 
livre). Localizada na Serra da 
Mantiqueira, abrange os mu-
nicípios de Itatiaia e Resende, 
no Rio de Janeiro, e Bocaina 
e Itamonte, em Minas Gerais 
(MTur).
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Black Friday: metade dos 
consumidores deve

gastar acima de R$ 600
Mais de 100 milhões de brasileiros devem aproveitar as promoções da Black Friday este ano

63% afi rmam que já compraram 
em anos anteriores nesta mesma 
data, e 81% destes declaram ser 
vantajoso aproveitar a ocasião 
para fazer compras, principal-
mente por obter descontos, em 
76% dos casos. 

Para 56% as compras na 
Black Friday serão planejadas. 

37% de oportunidade. 6% de 
ocasião e para 1% por impulso. 
Quando o assunto é o local da 
compra, 60% pretendem com-
prar em e-commerces e 40% 
em lojas físicas, dos quais 25% 
concentrarão as compras nas 
grandes redes varejistas/lojas 
de departamentos de shoppings 

e 22% nas demais lojas. O que 
pretendem comprar:  51% 
eletrônicos e eletrodomésticos 
(empatados), 42% celulares, 
38% itens de moda e acessórios, 
33% informática, 32% itens de 
casa e decoração e 17% pro-
dutos de saúde, cosméticos e 
perfumaria (Boa Vista SCPC).
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Dos que irão às compras, metade pretende gastar acima de R$ 600, o que representa cerca

de 49 milhões de consumidores.

Concessão de serviços no 
Parque Nacional do Itatiaia

Automóveis parados em 
concessionárias chegam a 44 mil

veículos parados, o custo é de 
R$1.450,35 por dia, gerando 
prejuízos de R$ 63.815.400,00 
a cada dia que o estoque fi ca 
parado.

Para J.R. Caporal, CEO da 
Auto Avaliar, este cenário ainda 
pode se agravar com a chegada 
do fi nal do ano e início do próxi-
mo. “A incidência do custo com 

o IPVA, pode chegar a até 4% 
em alguns estados, e terá de 
ser pago nos primeiros meses 
do ano. A projeção é que essa 
conta fi cará R$ 59.840.000 
mais cara. A saída é começar a 
girar o estoque cada vez mais 
rápido para garantir alguma 
margem e minimizar os pre-
juízos”, acrescenta.
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O desafi o ambiental 
de erradicar os lixões

Novos dados divulgados 

pela ONU Meio Ambiente 

revelam que 145 mil 

toneladas diárias 

de resíduos urbanos 

são descartadas 

incorretamente na 

América Latina e no 

Caribe 

O Brasil contribui de modo 
expressivo para a ocor-
rência desse grave pro-

blema, pois mais da metade de 
nossos municípios ainda utiliza 
os chamados lixões, nos quais 
tudo é lançado a céu aberto e 
para os quais, segundo se estima, 
destinam-se 40% de todo o lixo 
do País. A persistência de lixões, 
nos quais proliferam vetores de 
doenças e produtos que contami-
nam o ambiente, contraria a Lei 
12.305/2010 – Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, que determinou 
sua total erradicação, em todo o 
Brasil, até agosto de 2014. 

Não obstante a vontade política, 
difi cilmente chegaremos lá, pois a 
maioria das prefeituras não tem 
recursos para fazer a recuperação 
das áreas contaminadas, a implan-
tação dos aterros sanitários ade-
quados e nem mesmo a elaboração 
dos Planos Municipais de Resíduos 
exigidos pela citada norma federal. 
Estados e a União, em meio à crise 
fi scal do setor público, também 
não têm conseguido fazer aportes 
fi nanceiros nessa área.

O estudo das Nações Unidas é 
muito pertinente, pois o problema 
é grave em numerosas regiões do 
Planeta. Mais preocupante ainda 
é o fato de que esse gargalo deve 
aumentar, considerando que a 
expansão das cidades e o cres-
cimento demográfi co são mais 
rápidos do que as soluções. A pró-
pria ONU acaba de atualizar seus 
estudos populacionais, ratifi cando 
projeções anteriores de que, até 
2050, o mundo terá mais de nove 
bilhões de habitantes, ante os sete 
bilhões atuais. 

Ou seja, em três décadas tere-
mos mais dois bilhões de pessoas 
produzindo resíduos sólidos. 

É preciso considerar, ainda, a 
grande concentração popula-
cional nas cidades, criando-se 
imensa demanda ambiental no 
meio urbano.

Soma-se à questão do lixo, o 
gargalo relativo à água e ao esgoto. 
Tive acesso a dados divulgados 
por Pedro Scazufca, diretor da GO 
Associados, que relatam o atraso 
brasileiro de 20 anos no cumpri-
mento da meta estabelecida pelo 
Plano Nacional de Saneamento 
Básico de 2007, de universalização 
do fornecimento desses sistemas. 
Somente 52% dos domicílios 
brasileiros têm coleta de esgotos 
e deste montante apenas 45% são 
tratados. 

Para a universalização do ser-
viço, seriam necessários investi-
mentos de R$ 20 bilhões anuais, 
mas o aporte tem sido de apenas 
R$ 12 bilhões. Fica muito claro em 
tudo isso, no nosso país e várias 
outras nações em desenvolvimen-
to, que a expansão das cidades 
dá-se de maneira desorganizada 
e com insufi ciente planejamento. 

É por isso que, mesmo em perí-
odos de crescimento econômico, 
estamos sempre correndo atrás do 
prejuízo, tentando mitigar o défi cit 
de coleta e destinação correta do 
lixo, moradia, saneamento básico, 
transportes, atendimento médico-
-hospitalar, segurança pública e 
educação.

Como se observa, o problema 
é muito mais amplo, exigindo 
a adoção de políticas públicas 
articuladas e sinérgicas, capazes 
de levar as cidades, nas quais vive 
a grande maioria da população, 
ao desenvolvimento sustentável 
e planejado. Se não temos os 
recursos para erradicar os lixões 
em curto prazo, podemos, pelo 
menos, investir em programas 
educacionais para evitar a geração 
de lixo e/ou para seu reaproveita-
mento, por meio da reciclagem. 

Eis aí um instigante desafi o am-
biental para o novo presidente da 
República, Jair Bolsonaro, gover-
nadores e legislaturas estaduais 
e federais que nos governarão a 
partir de 2019.

(*) - É diretor da Fiabci/Brasil e diretor 
de Marketing da Sobloco Construtora.

Luiz Augusto Pereira de Almeida (*)

Governadores do 
Nordeste debatem 
propostas em 
tramitação 

Governadores eleitos e reelei-
tos do Nordeste estão reunidos 
em Brasília para defi nir uma 
pauta conjunta a ser negociada 
com o presidente eleito Jair 
Bolsonaro. Na primeira etapa do 
encontro, o Fórum de Governa-
dores do Nordeste se reuniu com 
o presidente do Senado, Eunício 
Oliveira, para debater propostas 
em tramitação no Congresso.

Ao sair do encontro, Eunício 
disse que foram debatidas três 
propostas: a partilha da cessão 
onerosa com estados e municí-
pios, a distribuição do Fundo 
de Participação dos Estados e 
a securitização das dívidas. O 
projeto da cessão onerosa, que 
autoriza a Petrobras a vender 
para a iniciativa privada sua 
parte na exploração do pré-sal, 
está na pauta do Senado. Já a 
possibilidade de União, estados 
e municípios venderem seus cré-
ditos, a chamada securitização, 
está na Câmara. 

Estiveram presentes os go-
vernadores Camilo Santana 
(PT-CE), Paulo Câmara (PSB-
-PE), Wellington Dias (PT-PI), 
Rui Costa (PT-BA), Belivaldo 
Chagas (PSD-SE) e Flávio Dino 
(PCdoB-MA), o vice-governador 
Luciano Barbosa (MDB-AL), os 
eleitos João Azevêdo (PSB-PB) 
e Fátima Bezerra (PT-RN), além 
da vice-governadora eleita de 
Pernambuco, Luciana Santos 
(PCdoB) (ABr).

Indicado pelo presidente 
eleito, Jair Bolsonaro, para o 
cargo de ministro do Gabinete 
de Segurança Institucional 
(GSI), o general Augusto Hele-
no disse ontem (21) que, apesar 
de já haver três indicações de 
integrantes do DEM para o 
cargo de ministros no futuro 
governo, as escolhas não têm 
sido feitas por compromissos 
partidários. Segundo o general, 
as escolhas levam em conta 
nomes e bancadas. 

Os deputados do DEM que 
vão integrar o novo governo são 
Onyx Lorenzoni, Tereza Cristina 
e Luiz Henrique Mandetta. De 
acordo com o general, a expec-
tativa é de que a equipe minis-
terial esteja toda defi nida após 
Bolsonaro fazer a cirurgia que 
retirará a bolsa de colostomia. 
“Mas essa é uma decisão dele 
e há muitas condicionantes. 

General da reserva Augusto Heleno, indicado para ministro-

chefe do Gabinete de Segurança Institucional.

O PIB do Brasil provavel-
mente terá crescimento real 
médio de 2,2% com juro real 
de cerca de 4,5% nos anos de 
2020 a 2030. Isso permitiria 
estabilizar a dívida pública, 
que está em 80% do PIB em 
quatro ou cinco anos desde 
que o superávit primário volte 
para 2% do PIB. Num cenário 
otimista, menos provável, o 
crescimento poderia ser de 
3,4%, com juros em 3,2%. 
Num pessimista, o aumento 
médio do PIB seria de 1,4% 
com juros reais de quase 6 %. 

A previsão foi feita pelo 
presidente da Instituição 
Fiscal Independente (IFI) do 
Senado Federal, Felipe Salto. 
Ele falou aos senadores da Co-
missão de Assuntos Econômi-
cos sobre a provável evolução 
do quadro fi scal brasileiro. No 
encontro, Salto e os senadores 
avaliaram receitas, despesas e 
a tendência da dívida pública. 
Também comentaram o défi cit 
da Previdência, a difi culdade 
de cumprimento da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e o 
alto índice de spread bancário.

Salto alertou que a econo-
mia tem crescido num ritmo 
considerado lento, enquanto 
a informalidade aumenta a 

Felipe Salto (à esq.) e o presidente da Comissão, senador Tasso 

Jereissati: possíveis cenários para a economia brasileira.

O uso indiscriminado de fundos específi cos para 
quaisquer despesas pelos governos foi criticado pelo 
presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do 
Senado, senador Otto Alencar (PSD-BA). Na reu-
nião, foi aprovado o relatório de Otto sobre a política 
pública promovida pela Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep), eleita para ser avaliada este ano 
pela Comissão.

Em seu relatório, Otto afi rmou que a Finep vem, ao 
longo de 50 anos, apoiando estudos, projetos e progra-
mas de interesse para o desenvolvimento econômico, 
social, científi co e tecnológico do Brasil. O que mais 

tem prejudicado o trabalho da Finep, para o relator, 
é o contingenciamento de recursos. 

“Essa Emenda Constitucional 95, do controle dos 
gastos, acabou de liquidar todos os investimentos que 
poderiam ser feitos para a ampliação da pesquisa, 
da ciência, da tecnologia, para que este país, com 
tantas boas cabeças que tem, com tanta inteligência, 
com tanta gente querendo trabalhar e desenvolver 
pesquisa, chegasse a um patamar bem melhor do 
que nós estamos encerrando agora. Então esse é 
um dos pontos mais negativos do governo do atual 
presidente”, afi rmou (Ag.Senado).

Liberação 
saques do 
FGTS pelos 
trabalhadores

A senadora Rose de Frei-
tas (Pode-ES) defendeu a 
aprovação de projeto seu que 
autoriza o trabalhador, ao pedir 
demissão, sacar integralmente 
o FGTS. Para ela, o governo 
deveria deixar de tutelar o 
trabalhador, que é o real dono 
desse dinheiro e deve decidir 
por si próprio onde e como 
aplicar o que é dele.

Rose nega que exista o risco 
de que muitos se demitissem 
para ter acesso ao Fundo. Para 
ela, tal pensamento equivale a 
dizer que o trabalhador não tem 
capacidade de refl etir. Lembrou 
que no momento atual, de 
grave crise econômica, poucos 
se arriscariam a abandonar o 
emprego em troca de sacar 
todo o FGTS.

“É uma falácia dizer que o 
projeto colocaria o Fundo de 
Garantia em risco ou que pro-
vocaria um colapso no sistema 
fi nanceiro de habitação. Se isso 
fosse verdade, o fundo não teria 
resistido aos R$ 34,5 bilhões 
que foram liberados de contas 
inativas e que injetaram recur-
sos na economia, cujo impacto 
positivo no PIB foi da ordem 
de 0,61 ponto percentual” (Ag.
Senado).

Para o embaixador Ru-
bens Barbosa, que hoje 
é diretor-presidente do 

Instituto de Relações Interna-
cionais e Comércio Exterior, o 
cenário é o mais “imprevisível 
e turbulento” desde 1945.

Segundo ele, o país terá que 
decidir o que pretende em 
relação aos demais países em 
várias situações importantes. 
Um exemplo é que, no ano que 
vem, a reunião de cúpula do 
Brics será no Brasil. Também 
é previsto que será necessário 
renegociar o tratado com o 
Paraguai relativo à usina de 
Itaipu, que termina em 2023. 
Outras pautas seriam o uso da 
base de Alcântara por outros 
países; a integração comercial 
dos 13 países da Aladi; e o 
pedido de adesão do Brasil 
à OCDE.

Rubens Barbosa afi rmou que 
ainda é preciso saber se o novo 
governo realmente agirá con-

No seminário, foi defendido o fortalecimento do Mercosul, considerado estratégico para a região.
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Especialistas defendem integração 
regional na política externa

Em seminário promovido pela Comissão de Relações Exteriores ontem (21), os especialistas 
convidados listaram vários desafi os que o novo governo terá que enfrentar no cenário internacional, 
como as consequências da guerra comercial entre China e Estados Unidos, e ressaltaram a necessidade 
da integração regional

forme as declarações de seus 
integrantes. Ele defendeu, 
porém, que a política externa 
não pode seguir os interesses 
de outros países. Tanto Barbo-
sa quanto o embaixador João 
Clemente Baena Soares, ex-
-secretário-geral do Itamaraty 
e da OEA, afi rmaram que é 
preciso fortalecer a integração 

regional, como previsto na 
Constituição.

Baena Soares defendeu que 
isso seja uma prioridade: “O 
Mercosul não é apenas um 
acordo de comércio. É mais 
do que isso. É um acordo de 
estabilidade, é um acordo de 
paz, é um acordo de coopera-
ção, é um acordo de benefícios 

recíprocos. É, portanto, uma 
mudança de mentalidade na 
América do Sul”. Para ele, a 
cooperação entre os países 
da América do Sul é essen-
cial para lidar com questões 
como as reservas de água que 
esses países têm, um ativo 
que deverá ser cada vez mais 
importante (Ag.Câmara). 

Ajuste fi scal é a saída para crescimento 
econômico, diz Instituição

passos largos. Lembrou que o 
emprego formal e o mercado 
de trabalho sustentam a Previ-
dência. Quando o desemprego 
é grande, a Previdência sofre 
um grande impacto. “Num 
termômetro da economia, nós 
estamos abaixo de zero. A eco-
nomia está se recuperando mui-
to lentamente e o desemprego 
ainda é elevado e caminhando 
para a informalidade”.

Para gerar um dinamismo 
maior, afi rma Salto, a solução 
é promover o ajuste fi scal. Ele 
destacou a redução gradativa 
da taxa Selic como um acerto, 

mas disse que é preciso ir além, 
tendo em mente os prazos mais 
longos. O superávit primário 
necessário para estabilizar a 
relação da dívida sobre o PIB 
em 80% seria de 1,68%. Nessa 
simulação, o PIB estaria em 
2,2% e os juros reais em 4,2%. 

Em números reais, de acor-
do com Salto, o Brasil precisa-
ria “enxugar” despesas e gerar 
mais receitas para gerar mais 
R$ 300 bilhões. “O ajuste fi scal 
que temos à frente é 10 vezes 
maior que o orçamento anual 
do Bolsa-Família”, comparou 
o economista (Ag.Senado). 

Escolha de ministros não é feita por 
‘acordo partidário’

A gente não fi ca pressionando 
para nomear. Ele tem o tempo 
dele e faz as coisas no tempo 
dele”, disse Heleno.

O futuro ministro do GSI 
acrescentou que a escolha de 
integrantes do DEM para três 
pastas ministeriais não foi feita 
levando em conta o partido, mas 
aspectos pessoais e a bancada 
da qual eles fazem parte. “DEM 

é mera circunstância. Não é 
nada que o comprometa com 
o DEM. Ele tem escolhido por 
nomes e, como disse ontem, 
por bancadas. É o que tem sido 
predominante nas escolhas. 
Não existe compromisso com 
partidos. O próprio Bolsonaro 
caracterizou como algo não 
planejado ser do DEM. Acon-
teceu”, disse o general (ABr).

Relatório aponta utilização inadequada de fundos setoriais
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: JULIO FELIX FIGUEIRA VIANNA, estado civil divorciado, profi ssão cirur-
gião dentista, nascido em Niterói - RJ, no dia (02/05/1955), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Cordeiro Vianna e de Maria Julia Figueira 
Vianna. A pretendente: LIGIA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (08/01/1977), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Euclydes Francisco de Souza e de Maria Emilia Silva de Souza.

O pretendente: WELLINGTON DA SILVA ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de TI, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia (20/04/1989), residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Timoteo de Andrade e de 
Maria Jose Silva de Andrade. A pretendente: VIVIANE APARECIDA COIMBRA, estado 
civil solteira, profi ssão assistente contábil, nascida em Guarulhos - SP (1º Subdistrito), 
no dia (12/02/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Sebastião de Oliveira Coimbra e de Aparecida da Paixão Marques Coimbra.

O pretendente: ANDERSON AMARAL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão encarregado 
de constução civil, nascido em São Paulo - SP, no dia (07/05/1977), residente e domiciliado 
em Peruíbe - SP, fi lho de Luiz Carlos da Silva e de Fatima Amaral dos Santos. A pretendente: 
ROBERTA SAKUMOTO, estado civil solteira, profi ssão entrevistadora social, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (15/01/1974), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Odair Sakumoto e de Rosa Pastore Sakumoto. Obs.: Bem como cópia recebida da 
Unidade de Serviço do município de Peruíbe, neste Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: VALDEMAR VIEIRA SOARES, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Paulo Ramos - MA, no dia (06/06/1970), residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ribamar Soares e de Maria Marcena Vieira Soares. 
A pretendente: RAIMUNDA NONATA LIMA ARRUDA, estado civil divorciada, profi ssão 
auxília de produção, nascida em Codo - MA, no dia (14/07/1969), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Arruda e de Luiza de Sousa Lima.

O pretendente: DIEGO SALAZAR VARGAS, estado civil solteiro, profi ssão costureiro, nasci-
do na Bolívia, no dia (16/08/1989), residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho 
de Johny Humberto Salazar Baltazar e de Isabel Reina Vargas Mayta. A pretendente: CÍNTIA 
PATRICIA LAURO LARICO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, 
Mooca - SP, no dia (18/06/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Alberto Lamberto Larico Ibañez e de Virginia Laura Coronel. Obs.: Bem como cópia 
enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: BRUNO DIAS RABELLO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (26/02/1999), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aylton Vicente Rabello e de Eliane Dias Rabello. A 
pretendente: PAMELLA CARDAMONE FERNANDES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, nascida em São Paulo - SP (Registrada em Juquitiba - SP), no dia 
(29/08/2000), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manuel 
Fernandes de Oliveira e de Erika Cardamone de Oliveira.

O pretendente: RAUL FREIRE DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão segurança, 
nascido em Guarulhos - SP (1º Subdistrito), no dia (05/01/1993), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Alves de Santana e de Isamira Silva Freire de 
Santana. A pretendente: GEYCIANE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em Arapiraca - AL, no dia (01/04/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Raimundo dos Santos e de Cicera Adriana dos Santos.

O pretendente: JAIR SOUZA RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão laboratorista, nascido 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (19/07/1977), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Teodora Souza Ramos. A pretendente: BRUNA WEVELLYN FER-
REIRA DA SILVA E SOUZA, estado civil solteira, profi ssão analista de tesouraria, nascida 
nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (30/06/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Paulo Ferreira de Souza e de Reunice Ferreira da Silva de Souza.

O pretendente: CAIO ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
escritório, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (26/11/1997), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ronaldo Luis dos Santos e de Shirley 
Maria Alves dos Santos. A pretendente: KAREN CAMILLY DIAS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (02/08/1997), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alexandre Luis dos 
Santos e de Tania dos Santos Dias.

O pretendente: VINÍCIUS GOMES MOREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de máquinas, nascido nesta Capital, Perdizes - SP, no dia (14/03/1987), resi-
dente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Wanderlei Moreira da Silva e 
de Rosangela Maria Amelia Gomes. A pretendente: SAMARA FIRMO RIBEIRO, estado 
civil solteira, profi ssão analista de processamento de dados, nascida nesta Capital, Vila 
Maria - SP, no dia (22/02/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Paulo Ribeiro e de Iracema Aparecida Firmo Ribeiro. Obs.: Bem como cópia 
enviada a Unidade de Serviço, nesta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.
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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www.sold.com.br (11) 3296-7555INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Rua Tenente Negrão, 140 - 3º Andar - Itaim Bibi

São Paulo/SP
PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 29/11/2018  - 08:55h  -  2º LEILÃO: 30/11/2018  - 12:00h

EDITAL DE LEILÃO
Henri Zylberstajn

Presencial e Online 
IMÓVEL: 

-
DATA DOS LEILÕES 1º Leilão: dia 29/11/2018, às 

08:55 horas, e 2º Leilão dia 30/11/2018, às 12:00 horas. LOCAL: Rua Tenente Negrão, 140 – 3º andar – Itaim Bibi – São Paulo/SP – CEP: 
04530-030. DEVEDOR: MARIANA CASTRO DIAS, 

CREDOR FIDUCIÁRIO Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01 DO 
PAGAMENTO -

-
DOS VALORES 1º 

leilão: R$ 471.506,20 (Quatrocentos e Setenta e Um Mil, Quinhentos e Seis Reais e Vinte Centavos); 2º leilão: R$ 216.000,00 (Duzentos 
e Dezesseis Mil Reais), 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE: 

OBSERVAÇÕES: 

-

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 04/12/2018  - 10:25h  -  2º LEILÃO: 06/12/2018  - 10:25h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
condições. IMÓVEL

Obs.: (i)
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 04/12/2018, às 10:25 horas, e 2º Leilão dia 06/12/2018, às 10:25 horas. LOCAL: Av. 

Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES FIDUCIANTES: VERA LÚCIA DE FREITAS, 
CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco 

Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 765.521,47 (Setecentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte e um reais 
e quarenta e sete centavos) 2º leilão: R$ 419.348,75 (Quatrocentos e dezenove mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco 
centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 após 

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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RECOLHIMENTO DO INSS
Informações referentes ao recolhimento de INSS de pessoa jurídica 
também serão informadas na DTCFWeb? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO REGISTRADO NA FILIAL, PODE PRESTAR SERVIÇO 
NA MATRIZ? 

Se for prestar serviços eventuais, de forma pontual, não tem problema 
algum mas, caso a empresa receba uma visita inesperada da Fiscali-
zação, recomendamos que referido funcionário esteja usando crachá 
funcional com foto, onde conste nome completo, n° da CTPS, função, 
n° da chapa, e data de admissão.

FUNCIONÁRIO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
Qual o tempo que a empresa deve manter o funcionário com aposen-
tadoria por invalidez deferida pelo INSS, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

UTILIZAR CELULAR PARTICULAR NO TRABALHO
Funcionário que utiliza o celular particular para atividade no expe-
diente de trabalho a pedido da empresa, quais os riscos, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

MOTORISTA ADMITIDO ANTES DA OBRIGATORIEDADE DO EXAME 
TOXICOLÓGICO, QUANDO DEVERÁ FAZER O PRIMEIRO EXAME?  

Entendemos (não há previsão em legislação nesta situação) que da data 
de entrada em vigor da obrigatoriedade do exame toxicológico, a empresa 
deverá contar 2 anos e 6 meses para realizar o exame no empregado que 
já estava trabalhando na empresa antes dessa obrigatoriedade. Contudo, 
deverá também ser verificado junto ao Ministério do trabalho e Emprego.

ATUALIZAÇÃO DA MULTA DO FGTS
Quando a empresa recolhe em atraso a multa rescisória do FGTS dos 
40%, após os dez dias, é devido atualização do valor na rescisão? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000252-57. 2013.8.26.0704/01 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Monica Lima Pereira, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Antonio Jesus Lores Jarabo, Espanhol, Casado, RG 2.628.009, 
CPF 028.106.468-72, com endereço à Rua Angelo Mendes de Almeida, 188, Parque Jabaquara, 
CEP 04357-020, SP, e Teresa Valero Clariana, espanhola, do lar, RG. 2.803.946/ DOPS-SP que 
lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, alegando em síntese: que são terceiros interessados. Encontrando-se os 
requeridos em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua Intimação, por edital, da Penhora que 
recaiu sobre ``Lote descrito, Lote de terreno, Nº 01, Quadra SB, do Loteamento Terras de Santa 
Cristina Gleba VII, Comarca de Avaré, na matricula nº 36.403,, Registro de Imóveis de Avaré, do(s) 
qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), o(a)(s) Sr(a)(s). Antonio de Jesus Lores Jarabo, 
RG nº 2.628.009, CPF/MF Nº 028.106.468-72. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão 
do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências 
do descumprimento das obrigações inerentes. Nada Mais. Será o edital, afixado e publicado na 
forma da lei. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de agosto de 2018. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0138624-40. 2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 34ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Antonio Pereira Junior RG Nº 42.28591-9, CPF Nº 004.422.899-
60, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de 
R$ 7.034,58. referente às da taxa de conservação do lote 26, da Quadra BC, do Empreendimentos 
Terras de Sta Cristina VIII. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido sua citação por edital, para 
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de julho de 2018. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0161789-19. 2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 42ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). André Augusto Salvador Bezerra, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Espólio de Laudelino Leão Fragoso, na pessoa de sua 
inventariante Maria Aparecida Leão Fragoso, RG Nº 7.597.340, CPF/MF Nº 739.025.198-00, que 
lhe foi proposta uma ação de cobrança no valor de R$ 14.022,41, referente às taxas de conservação 
do lote 10, da Quadra CY, do Empreendimento Terras de Sta Cristina VI, por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, a qual foi julgada procedente, transitando em julgado em 
22/03/2012. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua Intimação por edital, para que 
efetue o pagamento do valor de R$ 14.022,41, que deverá ser devidamente atualizado até a data do 
efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e 
Honorários Advocatícios de 10 % (art.513,§2º, IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no 
prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 

nesta cidade de São Paulo, aos 28 de setembro de 2018. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0009889-45. 2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Regina de Olivei ra 
Marques, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Itamar Jose Ferreira, RG Nº 8.908.590, CPF/MF Nº 
012.448.998-28, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação 
por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 27.480,86, que deverá ser devidamente 
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob 
pena de multa e Honorários Advocatícios de 10 % (art.513,§2º, IV, do NCPC), podendo oferecer 
impugnação no prazo de 15 dias. S Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de junho de 2018. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 4001823-81. 2013.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Fabricio Stendard, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Jorge Takeshita RG Nº 12.348.886, CPF Nº 052.507.038-95, que 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ Nº 47.686. 555/ 00 01 00, ajuizou-lhe ação 
de Cobrança no valor de R$ 3.262,36. Referente às taxas de conservação e melhoramentos do lote 
11, da Quadra JD, do Loteamento Ninho Verde II, em 05/07/1992. Estando o réu em lugar ignorado, 
foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a 
ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de 
que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma 
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de outubro de 2018. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0114120-33. 2012.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 29ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Laura de Mattos Almeida, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Tania Aparecida De Almeida (CPF 996.300.018-53), e terceiros 
interessados, que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos de Procedimento 
Sumário que lhes move Momentum Empreendimento Imobiliário Ltda, em fase de cumprimento de 
sentença, encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua 
Intimação, por edital, da Penhora que recaiu sobre o lote de terreno sob Nº 8, da quadra "JK" do 
loteamento denominado "Terras de Santa Cristina - Gleba III", Situado no Município de Itaí, objeto da 
matrícula 38.808 do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Avaré/SP, do qual foi 
nomeada depositária a própria executada Sra. Tania Aparecida De Almeida, e advertida de que não 
poderá abrir mão do bem depositado sem expressa autorização deste Juízo, e que terá o prazo de 
15 (quinze) dias, a fluir após o prazo supra, para oferecer impugnação à penhora, sob pena de 
realização das providências necessárias à alienação do bem. Será o edital, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de outubro de 2018. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000411-58. 2017.8.26.0704 A MMa. Juíza de 
Direito da 1ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dra. Monica Lima Pereira, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Vivian Labres Lliso, RG 2730 60934, CPF 327.786.658-03, que lhe foi 
proposta uma ação Monitória por parte de União Social Camiliana, no valor de R$ 7.434,13. 
Referente ao contrato de prestação de serviços educa cionais firmado entre as partes e não foi 
cumprido. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após dos 
20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescidos de honorários 
advocatícios equivalente a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC) ou ofereça embar gos, sob 
pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. No caso de revelia, será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de outubro de 2018. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001951-64. 2014.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª VC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Anna Paula de 
Oliveira Dala Déa Silveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Antônio Capel Losilla, Brasileiro, 
CPF 079.439.978-91, Avenida Nadir Dias de Figueiredo, 973, Vila Maria Baixa, CEP 02110-000, 
São Paulo - SP , que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum 
Empreendi mentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: ação de Cobrança no valor de R$ 
22.728,40, referente às taxas de conservação e Melhoramentos do lote 19, da Quadra GA, do 
Loteamento Ninho Verde II, em 01/10/1995. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de abril de 2018. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0011395-59. 2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª VC, do Foro Regional I Santana, Estado de SP, Dr(a). Fernanda  Rossanez Vaz da 
Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Sandra Lia Rocha, RG 322289580, CPF 283.405.518-17, 
que lhe foi propôsta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Sociedade Beneficente 
São Camilo. Encontrando-se o coexecutada em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 4.893,52, 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 06 de novembro de 2018. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0038683-73. 2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 24ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Claudio Antonio Marquesi, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Edna Telma Nelo, Brasileiro, Solteira, RG 36.913.123X, CPF 
039.402.814-76. Com endereço à Av Professor Alfonso Bovero, 1425, Perdizes, CEP 05019-011, 
São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
União Social Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 2.356,34, 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 

nesta cidade de SP, aos 15/06/2018.  

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001826-44. 2017.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª VC, do Foro Regional IX-Vila Prudente, Estado de SP, Dr(a). Cristiane Sampaio 
Alves Mascari Bonilha, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Espólio de Natalina Benitti Destefano, 
CPF 535.631.158-34, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, 
movida por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda.. Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de R$ 33.836,76, devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 07 de novembro de 2018 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0216408-93. 2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 27ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Juliana Nishina de Azevedo, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Kellen Cristina Hoffmann, brasileira, solteira, RG nº 4.512.785-0, CPF/MF 
nº 829.954.869-15, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de 
Cobrança no valor de R$31.590,77 (nov/2011), referente às taxas de conservação dos lotes 9, 10 da 
Quadra AZ, e lote 12 da Quadra DO, do Empreendimento Terras de Sta Cristina – Gleba - IV. 
Estando a ré em lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos 
alegados na inicial. Ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. 
Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 24 de agosto de 2018 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0026190-67. 2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 10ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Carlos Eduardo 
Prataviera, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Maria Aparecida Gomes, CPF/MF Nº 104.492.168-45, 
RG Nº 20.529.253-7, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de 
Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino alegando em síntese: foi deferida a sua 
Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 12.547,20, que deverá ser 
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, sob pena de multa e Honorários Advocatícios de 10 % (art.513,§2º, IV, do NCPC), podendo 
oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de outubro de 2018 

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

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
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Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP
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1ª Vara da Família e Sucessões - Regional Ipiranga. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE, COM PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos de Alteração 
do Regime de Bens, PROCESSO Nº 1005309-28.2018.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). JU HYEON 
LEE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE que YOSHIMITI 
MATSUSAKI, CPF 050.130.098-80 e CRISTINA TOSHIE MOTOHASHI MATSUSAKI, CPF 
172.618.388-29, ingressaram em Juízo visando a ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS de Comunhão 
Parcial de Bens para o REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS, na forma da lei. Para o 
conhecimento de eventuais interessados na lide, foi determinada a expedição de edital com prazo de 
20 dias, a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do art. 734, § 1.º do 
Código de Processo Civil, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 1º de novembro de 2018. 

1ª Vara da Família e Sucessões - Regional Ipiranga. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARIO COLLIER COELI, REQUERIDO 
POR SONIA MARIA CAVEDA COELI - PROCESSO Nº1003213-11.2016.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Janaina Rodrigues Egea Uribe, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 25/09/2017, foi decretada a 
INTERDIÇÃO de MARIO COLLIER COELI, declarando-o(a) relativamente incapaz de exercer 
pessoalmente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, na forma dos 
artigos 4º, inciso III, do CPC e 85 da Lei nº 13.146/2015, de modo que estará impedido de exercer 
pessoalmente os seguintes atos: emprestar ou administrar valores, assinar cheques, ter em seu nome 
e movimentar cartões de crédito ou contas bancárias, emitir notas promissórias, transigir, contrair 
dívidas, obrigar-se como fiador, dar quitação, alienar ou adquirir bens imóveis ou móveis, hipotecar, 
firmar contratos, contratar e demandar ou ser demandado, e nomeado(a) como CURADOR(A), em 
caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). SONIA MARIA CAVEDA COELI. O presente edital será publicado 
por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), MARCOS CRIVOI (OAB 179578/SP) 

BJ9 Participações S.A.
CNPJ/MF (Em Constituição)

Ata da Assembleia Geral de Constituição Realizada em 17/02/2017
Data/Hora/Local: Aos 17/02/2017, às 10hs, sede social, São Paulo/SP. Convocação e Presença: Subscritores 
fundadores da Companhia, representando a totalidade do capital social subscrito: I.Ana Paula Leão Soares, CPF  
000.722.411-79, RG 1614678-6-SSP/MT; II.Marcela Leão Soares-OAB/SP 144.879, CPF 133.367.198-95, RG  
20396722 SSP/SP, III. Hernani Zanin Junior-OAB/SP 305.323, CPF 006.037.781-00, RG 326617152-SSP/SP. 
Mesa: Marcela Leão Soares-Presidente; Hernani Zanin Junior-Secretário. Deliberações Aprovadas por Unanimi-
dade: (i) lavrar a presente ata em forma de sumário das deliberações; (ii) constituição de uma S.A. de capital fechado, 
nos termos da Lei 6.404/76, sob a denominação de BJ9 Participações S.A., que terá as seguintes características: 
(a) sede e foro em São Paulo/SP; (b) Companhia tem por objeto social a participação no capital social em outras 
sociedades, como sócia ou acionista, em caráter permanente ou temporário; (c) Informamos de acordo com o Artigo 
147, I-Lei 6404/76 que as declarações de desempedimento encontram-se arquivadas na sede da companhia; (d) 
capital social da Companhia, no montante de R$10.000,00, será representado por 5.000 ações ordinárias e 5.000 
ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00 cada, todas subscritas 
pelos acionistas fundadores e subscritores em conformidade com o Boletim de Subscrição anexo à presente ata; (e) 
Companhia será administrada por 1 Diretoria, composta por 3 membros, que serão eleitos pelos acionistas. Os 
membros da Diretoria terão a sua remuneração fixada anualmente na AGO destinada a aprovar suas respectivas 
contas, sendo certo que, para este exercício social, a remuneração global dos membros da Diretoria será no valor de 
até R$12.000,00, ficando a cargo dos acionistas a fixação do montante individual e, se for o caso, de benefícios de 
qualquer natureza e verbas de representação, conforme artigo 152, Lei 6.404/76. (iii) eleger os membros da Diretoria 
para o 1º mandato: Hernani Zanin Junior-Presidente; (iii) Marcela Leão Soares-Diretora sem designação específi-
ca; (iv) Os Diretores serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse no livro pró-
prio, com mandato de 3 anos a partir desta data; (iii) Estatuto Social que regerá a Companhia, anexo à presente ata; 
(iv) consignar que foram cumpridas as providências previstas no artigo 88 da Lei 6.404/76 e, por conseguinte, dar a 
Companhia por efetivamente constituída. Encerramento: A Ata que, lida, foi por todos assinada. Assinaturas: Her-
nani Zanin Junior-Presidente. Acionistas: Ana Paula Leão Soares; Marcela Leão Soares. Visto do Advogado: 
Wilson Ferreira Junior-OAB/SP 323.161. JUCESP/NIRE S.A. 3530050519-1, em 28/06/2017. Flavia R. Britto Gonçal-
ves-Secretaria Geral. Estatuto Social-BJ9 Participações S.A. Capítulo I-Da Denominação, Sede e Foro, Objeto 
Social e Duração. Cláusula 1ª-A Companhia é uma S.A., de capital fechado denominada BJ9 Participações S.A., 
regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. Cláusula 2ª-A Companhia tem sua sede 
social em São Paulo/SP, Rua Emanuel Kant, nº 31, sala 1, Jardim Europa, CEP 04.536-050, podendo instalar e esta-
belecer filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios em qualquer localidade do país ou exterior. Cláusula 3ª-A 
Companhia tem por objeto social a participação no capital social em outras sociedades, como sócia ou acionista, em 
caráter permanente ou temporário. Cláusula 4ª-O prazo de duração da Companhia é por tempo indeterminado. Ca-
pítulo II-Capital Social e Ações. Cláusula 5ª-O capital social, totalmente subscrito e parcialmente integralizado em 
moeda corrente nacional, é de R$10.000,00, representado por 10.000 ações ordinárias nominativas e ordinárias 
ações preferenciais nominativas, todas  sem valor nominal. Cláusula 6ª-Cada ação ordinária nominativa corresponde 
1 voto nas deliberações da Assembleia Geral. As ações preferenciais não terão direito de voto. Todos os direitos dos 
acionistas decorrentes da titularidade das ações preferenciais somente serão exercidos em conformidade com os 
termos e condições previstos no §único abaixo e na legislação aplicável. §Único-As ações preferenciais darão aos 
seus titulares os seguintes direitos: (a) Observado o disposto no Acordo de Acionistas da Companhia, participação, 
em igualdade de condições com as ações ordinárias, em qualquer distribuição, pela Companhia, de lucros, seja a 
título de dividendos ou de juros sobre o capital próprio, bonificações ou outras vantagens, inclusive nos casos de 
aumento de capital decorrentes de capitalização de reservas; e (b) prioridade no reembolso do capital, no caso de 
liquidação da Companhia. Capítulo III-Cessão e Transferência de Ações. Cláusula 7ª-A cessão, venda ou transfe-
rência das ações a qualquer título, e do direito de preferência de participar no aumento do capital, deverá observar o 
disposto nas cláusulas abaixo. Cláusula 8ª-O acionista que desejar ceder, vender ou transferir, total ou parcialmente, 
direta ou indiretamente suas ações, deverá comunicar aos demais acionistas a sua intenção por escrito, por meio de 
carta protocolada ou com aviso de recebimento, informando a parte interessada, o preço e condições de pagamento. 
Cláusula 9ª-Nos 60 dias corridos subsequentes ao recebimento da comunicação de que trata a Cláusula 8ª, os de-
mais acionistas poderão exercer o direito de preferência na aquisição das ações, desde que em igualdade de preço 
e de condições de pagamento constantes da comunicação. O direito de preferência será proporcional à participação 
do acionista remanescente no capital social. Cláusula 10ª-Expirando-se o prazo previsto na Cláusula 9ª e não tendo 
sido exercido o direito de preferência, o acionista poderá alienar as ações oferecidas, nas mesmas condições cons-
tantes da comunicação por escrito de que trata a Cláusula 8ª, a qualquer terceiro interessado. Na eventualidade da 
alienação não se concluir no prazo seguinte de 120 dias corridos, ou de alteração das condições previstas na comu-
nicação de que trata a Cláusula 8ª, os procedimentos ora previstos deverão ser observados novamente, e assim su-
cessivamente, até que todas as ações sejam vendidas, cedidas ou transferidas. Cláusula 11-Os diretores deverão 
dar ciência aos acionistas de proposta de aumento de capital social mediante subscrição de novas ações, para que 
tenham o prazo de 30 dias para exercer, por escrito, seu direito de preferência, ou cedê-lo a outro acionista ou a ter-
ceiros, observado o disposto na Cláusula 8ª supra. Capítulo IV-Assembleias Gerais. Cláusula 12-A Assembleia 
Geral reunir-se-á, AGO, nos 4 meses seguintes ao término do exercício social da Companhia e, AGE, sempre que os 
interesses sociais assim exigirem. §1º-A Assembleia Geral será convocada pela Diretoria, por carta, fax, ou correio 
eletrônico, sendo certo que a declaração escrita de ciência será considerada formalizada por meio de aviso de rece-
bimento de carta registrada, comprovante de envio de faz ou de correio eletrônico. §2°-As formalidades de convoca-
ção para realização de Assembleia Geral serão dispensadas no caso de comparecimento da totalidade dos acionis-
tas da Companhia. §3°-A Assembleia Geral será presidida e secretariada por pessoas eleitas pela maioria dos 
acionistas presentes. Cláusula 13-As Assembleias Gerais instalar-se-ão com a presença de acionistas titulares de, 
no mínimo, a maioria das ações com direito a voto, salvo se houver maior quórum exigido por lei. Cláusula 14-As 
deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por acionistas representando, pelo menos, a maioria das ações 
com direito a voto, salvo exceções legais. Capítulo V-Administração. Cláusula 15-A Diretoria da Companhia, 
cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembléia Geral, podendo ser composta por 
não acionistas, será composta por até 2 Diretores, sendo 1 deles designado Diretor Presidente e o outro Diretor 
sem designação específica, residentes no país, com mandato de 3 anos, sendo permitida a reeleição. Cláusula 
16-Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral, e a prática, para tanto, de todos os atos 
necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja por lei ou pelo presente Estatuto, atribuída a 
competência à Assembleia Geral. Cláusula 17-Compete ao Diretor Presidente, isoladamente: (a) representar a 
Companhia ativa ou passivamente em qualquer Juízo ou fora dele, perante terceiros, quaisquer repartições públi-
cas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e en-
tidades paraestatais; e (b) firmar contratos, assinar documentos, exercer direitos em nome da Companhia, inclusive 
poderes para transigir, renunciar, desistir, firmar acordos, compromissos, sacar, emitir, endossar, avalizar ou aceitar 
duplicatas ou quaisquer outros títulos de crédito. (c) Representar a sociedade perante a Receita Federal do Brasil; 
§1°-São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes perante a Companhia, atos de administradores, pro-
curadores ou empregados que importem na assunção de obrigações ou responsabilidades, pela Companhia, es-
tranhas ao seu objeto social. Cláusula 18-A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada: (a) isola-
damente pelo Diretor Presidente; ou (c) Isoladamente, por 1 procurador, de acordo com os poderes a ele conferidos, 
observado o §Único abaixo. §Único-As procurações serão outorgadas pelo Diretor Presidente, isoladamente, e 
terão prazo de validade limitado a 1 ano, exceto aquelas para fins judiciais ou para a prática de ato específico, sem 
previsão exata de término, caso em que, cessadas as razões para as quais foram outorgadas, ficam automatica-
mente revogadas. Cláusula 19-Qualquer dos Diretores poderá representar a Companhia, isoladamente, perante 
quaisquer repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades 
de economia mista e entidades paraestatais, tais como a JUCESP, a Receita Federal do Brasil, a Secretaria da 
Fazenda do Estado de São Paulo, Prefeitura do Município de São Paulo, a Previdência Social e o Instituto Nacional 
de Seguridade Social (INSS), única e exclusivamente no que se refere a atos de mero expediente, como solicitação 
de registro de documentos, requerimento de inscrição, atualização ou alteração cadastral da Companhia nos refe-
ridos órgãos, obtenção de informações sobre a situação cadastral da Companhia, regularização de pendências e 
requerimento e obtenção de certidões negativas, entre outras providências da mesma natureza. Cláusula 20-In-
cumbirá à Assembleia Geral fixar as remunerações globais anuais dos Diretores. Cláusula 21-No caso de vacância 
de qualquer cargo na Diretoria, a Assembleia Geral deverá, imediatamente, convocar reunião com o propósito de 
eleger o novo Diretor para preencher o cargo vago. Capítulo VI-Conselho Fiscal. Cláusula 22-A Companhia po-
derá ter 1 Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto de 3 membros efetivos e de igual número 
de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral que deliberar sua instalação e que lhes fixara a remuneração, obser-
vado o disposto no artigo 162, §3º da Lei 6.404/76. Quando em funcionamento, o Conselho Fiscal terá as atribui-
ções e os poderes conferidos por lei. Capítulo VII-Exercício Social, Balanço e Demonstrações Financeiras. 
Cláusula 23-O exercício social terminará em 31/12 de cada ano. Findo o exercício social serão elaborados o balan-
ço patrimonial e as demonstrações financeiras exigidas por lei. Cláusula 24-No fim de cada exercício será levanta-
do 1 balanço geral, observadas as disposições legais vigentes e as seguintes regras deverão ser observadas 
quanto à distribuição dos lucros: I-os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda e contribuição 
social sobre o lucro, deverão ser deduzidos do resultado do exercício social; II-os lucros líquidos terão a seguinte 
destinação: a) 5% para a constituição de reserva legal que não excederá 20% do capital social; b) o restante terá a 
destinação que lhe for determinada pela Assembleia Geral, desde que tenha sido distribuído aos acionistas 1 divi-
dendo mínimo obrigatório de 5% na forma do artigo 202, da Lei 6.404/76. Cláusula 25-A Companhia poderá decla-
rar, por deliberação da Diretoria, dividendos intermediários ou intercalares à conta de balanço semestral ou reserva 
de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. §1°-A Companhia poderá, por deliberação dos acionis-
tas que representem a maioria do capital social com direito a voto, determinar o pagamento de juros sobre o capital 
próprio, na proporção das respectivas participações no capital social ou em outra proporção deliberada em Assem-
bleia Geral, na forma e nos limites da legislação aplicável. §2°-Os dividendos intermediários ou intercalares e os 
juros sobre o capital próprio, declarados em cada exercício social, poderão ser imputados ao dividendo mínimo 
obrigatório do resultado do exercício social em que forem distribuídos. §3°-Informamos de acordo com o Artigo 147, 
I-Lei 6404/76 que as declarações de desempedimento encontram-se arquivadas na sede da companhia. Capítulo 
VIII - Dissolução e Liquidação. Cláusula 26-A Companhia será dissolvida e liquidada nos casos previstos em lei. 
A Assembleia Geral estabelecerá as condições da liquidação e nomeará o liquidante que funcionará durante o 
período de liquidação, fixando os respectivos honorários. Capítulo IX- Disposições Gerais. Cláusula 27- Os ca-
sos omissos neste Estatuto serão regulados pela legislação sobre as S.A. em vigor, pelas disposições legais e por 
resoluções da Assembleia Geral. Cláusula 28 - Fica eleito o foro da sede social para dirimir quaisquer dúvidas ou 
controvérsias oriundas do presente instrumento, com a renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

1ª Vara da Família e Sucessões – Regional Penha de França. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE OSWALDO EDUARDO ANDRE DE 
SOUZA, REQUERIDO POR ELISANGELA DE SOUZA - PROCESSO Nº0016263-22.2005.8.26.0006. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional VI - Penha de 
França, Estado de São Paulo, Dr(a). Eduardo Moretzsohn de Castro, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 
18/09/2017, foi decretada a INTERDIÇÃO de OSWALDO EDUARDO ANDRE DE SOUZA, CPF 
230.609.698-84, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida 
civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Elisangela de Souza 
em substituição ao anteriormente nomeado. O presente edital será publicado por três vezes, com 
intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. 

12ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0059351-65.2018. 
8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, 
Dr. Fernando José Cúnico, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RAFAELA DONADIO XAVIER, CPF 
369.296.938-47, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
AMC Serviços Educacionais Ltda. Encontrando-se a requerida em lugar ignorado, nos termos do 
artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 20.359,35, 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios 
de 10%. Fica ciente ainda, que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

3ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1001064-25.2014.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - 
Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Adaisa Bernardi Isaac Halpern, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a ALINI NOGUEIRA CAMPELO, CPF 371.747.248-84, que AMC SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$16.508,38 
(Jan/2014), oriundos das mensalidades não pagas do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, 
firmado entre as partes. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, 
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, que a 
tornará isenta de custas e honorários advocatícios ou embargue, sob pena de constituir -se de pleno 
direito o título executivo judicial, ficando advertida de que será nomeado curador especial em caso de 
revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de agosto de 2018. 

5ª Vara da Família e Sucessões – Regional Santana. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE GUILHERME UEDA SKUPLIK, 
REQUERIDO POR RITSUO UEDA E ELIZABETH RASTELLI UEDA - PROCESSO Nº1035925-
81.2016.8.26.0001. A MM. Juíza de Direito da 5ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional I - 
Santana, Estado de São Paulo, Dra. Luciana Simon de Paula Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 
13/03/2018, foi decretada a INTERDIÇÃO de GUILHERME UEDA SKUPLIK, CPF 315.839.568-16, 
declarando-o relativamente incapaz de exercer todos os atos de natureza negocial/patrimonial, tais 
como os elencados no art. 1782 do Código Civil e nomeados como CURADORES, em caráter 
DEFINITIVO, os Srs. Ritsuo Ueda e Elizabeth Rastelli Ueda. O presente edital será publicado por 
três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 30 de agosto de 2018. 

6ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0034133-
38.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALAN JOSE 
DA SILVA, CPF 329.969.068-02, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por AMC - Serviços Educacionais LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague 
a quantia de R$ 42.010,67 (em 08/10/2018), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o 
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
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Especial

Nelson Oliveira Nelson Oliveira, Diana Bispo e Morgana Nathany/
Ag. Senado/Especial Cidadania

A presença maciça e desordenada de pessoas vindas 
do país vizinho gerou instabilidade e violência. Em 
agosto, após um comerciante brasileiro ser agredido, 

venezuelanos tiveram acampamentos queimados e foram 
expulsos de Pacaraima. O clima tenso acabou gerando 
comoção nacional e levou o governo federal a acelerar a 
implantação de um programa emergencial de controle de 
imigrantes, na esteira de ações de interiorização que be-
nefi ciaram, até o momento, 2.812 pessoas, de acordo com 
a Casa Civil da Presidência da República.

Respaldado pela Lei 13.684, sancionada em junho, o 
programa tem apoio de agências da ONU, ONGs, estados 
e municípios e pode ser aplicado a outros fl uxos migrató-
rios. Participam das ações 13 ministérios, entre eles, os da 
Justiça e o da Segurança Púbica.

Os venezuelanos que chegam ao Brasil são identifi cados, 
vacinados, recebem documentação, abrigo, alimentação e 
oferta de emprego e estudo. Segundo o ministro da Casa 
Civil, Eliseu Padilha, o programa leva por semana cerca de 
400 venezuelanos para outros estados.

Haitianos
Uma audiência da Comissão de Direitos Humanos e Le-

gislação Participativa (CDH), na semana passada, discutiu 
a situação de vulnerabilidade de 100 famílias de haitianos 
despejadas de um terreno em Porto Alegre.

Enganadas por grileiros, as famílias adquiriram terrenos 
para construir casas a um preço irrisório, mas foram despe-
jadas por uma ação de reintegração de posse movida pelos 
donos da propriedade. Hoje estão nas ruas, em situação 
de risco.

Brasil começa a levar Brasil começa a levar 
imigrantes para o interiorimigrantes para o interior

Com 12,4 mil habitantes, o pequeno município de Pacaraima, em Roraima, foi o ponto de chegada de 154.920 
venezuelanos ao Brasil desde o ano passado. De janeiro a junho, de 400 a 500 pessoas

atravessaram a fronteira diariamente, de acordo com a ONU.
Quando é perguntada so-

bre o que resume a situação 
de um imigrante ela usa duas 
palavras: força e paixão.

— É preciso ter força 
para ser um imigrante, te-
mos que enfrentar muitas 
coisas, mas a paixão por 
uma vida melhor é o que 
nos move.

Uma das barreiras mais 
difíceis que o imigrante en-
frenta é a língua. Por isso, 
o foco de muitas organiza-
ções de apoio a refugiados 
é o suporte à comunicação. 
É o caso da Universidade 
Católica de Brasília, que 
desde 2010 promove aulas 
de ambientação em língua 
portuguesa e informática 
para imigrantes e refugia-
dos, por meio do Projeto 
Ser+.

O projeto tem parceria 
com o Instituto de Migra-
ções e Direitos Humanos 
e já recebeu a visita de 
representantes do Alto 
Comissariado das Nações 
Unidas (Acnur).

— A vontade do Ser+ é 
oferecer a essas pessoas a 

chance de se capacitarem — afirma o gestor do projeto, 
o professor Diego Nolasco.

Novas oportunidades de ação estão surgindo. Em outubro, 
o Ministério da Justiça publicou dois editais para selecionar 
projetos de amparo e promoção de refugiados. Um deles é 
voltado exclusivamente para pessoas vindas de países da 
América Central.

Para o secretário nacional de Justiça e presidente do 
Comitê Nacional para Refugiados, Luiz Pontel de Souza, 
“o chamamento público é importante medida humanitária 
que fortalece a posição do Brasil perante a comunidade 
internacional”.

Para Ana Amélia (PP-RS), 
é preciso levar em conta o 
problema social, mas não se 
pode esquecer o tratamento 
semelhante dado a brasi-
leiros “quando não pagam 
aluguel”. A senadora lembra 
que, ao lado do drama huma-
nitário, há o receio de parcela 
da população de que o poder 
público retire recursos des-
tinados aos brasileiros para 
ajudar forasteiros.

Balanço da Casa Civil sobre 
a imigração venezuelana 
mostra que R$ 195,05 mi-
lhões foram disponibilizados 
em 2018, R$ 25,4 milhões 
em 2017 e R$ 2,6 milhões 
em 2016. A verba tem sido 
usada na compra de am-
bulâncias, na reforma de 
consultórios odontológicos e 
no aparelhamento do corpo 
de bombeiros, entre outros.

O senador Magno Malta 
(PR-ES) fala em “respeitar 
o imigrante, mas respeitar 
primeiro o brasileiro”:

— Temos 14 milhões de 
desempregados. O que eles 
fi zeram com o Estatuto da 
Imigração foi que qualquer 
um pode entrar, qualquer 
um vira brasileiro, qualquer 
um pode tirar seu título de 
eleitor. Ou seja, estão cha-
mando pessoas para disputar desemprego aqui no Brasil.

Presidente da Comissão de Relações Exteriores, Fernan-
do Collor (PTC-AL), afi rma que o governo brasileiro “vem 
agindo com profi ciência e com correção” em relação aos 
imigrantes. Quanto às expectativas para o próximo governo, 
o senador diz que prefere “aguardar o que será anunciado”.

Os senadores Cristovam Buarque (PPS-DF), Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), Ataídes Oliveira (PSDB-TO), Pau-
lo Rocha (PT-BA) e Lídice da Mata (PSB-BA) disseram 
esperar que o novo governo mantenha o apoio do país aos 
imigrantes.

Requalifi cação
Foi em um centro de requalifi cação para estrangeiros 

que a reportagem da Agência Senado encontrou Elisa, uma 
venezuelana que passou cinco meses de angústia antes de 
ter a chance de viver dignamente no Brasil.

Em maio, a jovem de 21 anos, formada em administra-
ção, embarcou em um táxi na cidade de Santa Elena, na 
Venezuela, rumo a Pacaraima. A grave crise política e 
econômica pela qual a Venezuela passa já não dava opor-
tunidades para ela.

Elisa estava acompanhada de um casal de estrangeiros 
já residentes no Brasil, que custearam sua passagem como 
turista para que trabalhasse como babá.

Ela conta que em Brasília tudo seguiu como o combina-
do, até que o patrão começou a difi cultar sua tentativa de 
conseguir documentos e uma nova formação profi ssional, 
além de não a remunerar de forma adequada.

— A princípio, ele dizia “sim, vamos tirar a documentação”, 
mas depois aparentava não querer que isso acontecesse. 
Foi aí que eu percebi que era uma forma de me manter 
presa ao trabalho.

Elisa acabou deixando a casa e obteve a solidariedade 
de brasileiros que a abrigaram. Hoje ela está com todos 
os documentos regularizados e sonha em abrir o próprio 
negócio para ajudar a família, que ainda está na Venezuela.

Participantes de audiência pública na CDH pediram 
medidas urgentes para resolver a situação de 

haitianos despejados em Porto Alegre.
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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
QUINTA 22 de Novembro de 2018. Dia de Santa Cecília, São 
Áfi a, São Pragmácio, São Filemon de Colossus e Dia do Anjo 
Reyel, cuja virtude é a paz. Dia do Músico, Dia da Música, Dia 

da Liberdade, e Dia Nacional de Combate a Dengue. Hoje 
aniversaria a tenista Billie Jean King que chega aos 75 anos, a atriz 
Jamie Lee Curtis que nasceu em 1958, a apresentadora Eliana 
que faz 45 anos e a atriz Scarlett Johansson que nasceu em 1984.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste primeiro dia e grau é amante da 
verdade e tem vocação para os relacionamentos em grupo, como 
com a família. Possui a capacidade natural para liderar por usa 
personalidade carismática. Sempre preocupado com as pesso-
as, mas nunca perde de vista seus pontos de vista realistas e 
equilibrados. É cuidadoso com tudo e aprecia os ambientes bem 
decorados. Está quase sempre ligado de alguma forma à arte, seja 
como praticante ou apenas apreciador. Tem um caráter prudente 
e sensato, que proporciona segurança ao cuidar de suas coisas.

Dicionário dos sonhos
CARNE – A carne como símbolo único pode indicar 
satisfação dos desejos instintivos e está ligada aos 
prazeres sexuais. Cozida, fortuna. Crua, sofrimento 
próximo ou traição amoroso. Muita carne, felicidade 
no jogo. Números de sorte: 15, 17, 47, 55 e 88.

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

Esta quinta é o décimo sexto dia da lunação. O Sol ingressa em Sagitário às 07h03 da manhã. Começa agora um ciclo de 

expansão, otimismo e de busca da verdade e de objetivos.  Procuramos o sentido da vida e a descoberta da nossa missão neste 

momento da vida. O Sol em Sagitário faz ir em busca das respostas para estas perguntas. A Lua faz um aspecto positivo com 

Plutão que nos dá força, coragem e determinação para superar os obstáculos. A Lua fi ca fora de curso a partir das 08h da 

manhã e segue assim solta até ingressar em Gêmeos na madrugada de sexta.
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Muito breve começará algo que está 
sendo preparado. Elimine aquilo que 
não é mais útil na sua vida, abrindo 
espaço para novidades. Olhe para 
o futuro e prepare uma nova vida. 
O magnetismo pessoal aumentado 
dá tendência ao convencimento 
pela palavra para atingir objetivos. 
90/390 – Azul.

Evite atritos com pessoas que sejam 
importantes para sua vida. Assuntos 
novos ganham espaço e ação. Irá 
recuperar-se de uma perda e ter 
surpresas agradáveis. No fi nal da 
noite confi ança e alto astral com 
muito pique e disposição, energia 
de sobra no começo da sexta-feira. 
91/291 – Azul.

De manhã a Lua em Touro faz opo-
sição com Vênus e desaconselha os 
gastos. A Lua Crescente recomenda 
cautela com pensamentos negativos 
e uma propensão a comentários 
maldosos. É ótimo dia para contatos 
sociais e a solicitação da atenção de 
alguém.  56/756 – Branco.

A Lua Crescente desaconselha 
os gastos, uma vez que compras 
efetuadas sobre essa influência 
tendem a não ser do agrado mais 
tarde. Muita habilidade no trato 
com as pessoas ajuda a manter bons 
relacionamentos no fi nal da tarde e 
à noite. 64/364 – Verde.

A Lua plena em Touro ajuda a agir 
com perspicácia e tenacidade para 
atingir objetivos. Tarde de ótima 
disposição para assuntos de dinheiro. 
Evite as dúvidas que provocam dis-
túrbios e perturbações na sua rotina. 
Ótimo momento para as relações 
sociais e sexuais. 89/589 – Vermelho.

Evite mudanças radicais na parte da 
tarde e à noite pense bem antes de 
agir e só tome atitudes bem pondera-
das. Muita cautela com pensamentos 
negativos e uma propensão a comen-
tários e críticas. Noite estimulante 
para fazer coisas fora do da rotina 
com possibilidade de surpresas 
agradáveis. 11/511 – Branco.

De tarde pode haver descontenta-
mento e certa preguiça. No fi nal do 
dia, a disposição faz a produtividade 
fi car em alta, com disciplina e ordem 
para fazer render mais todas as 
atividades, tanto profi ssionais como 
comerciais. Cuide da sua saúde neste 
fi nal de ano. 52/252 – Verde. 

Começa agora um ciclo de expansão, 
otimismo e de busca da verdade e 
de objetivos. Procuramos o sentido 
da vida e a descoberta da nossa 
missão neste momento da vida. A 
boa disposição na entrada de um 
novo ano astral torna as amizades 
mais próximas. 97/797 – Branco.

Podem surgir confusões causadas 
pelo seu modo de pensar e de agir 
nesta fase mais delicada do ano. Por 
isso tenha cuidado com atitudes 
possessivas ou passionais que o fará 
enfrentar vários problemas nesta 
fase em que o Sol ativa a casa doze, 
o período mais delicado do ano. 
65/265 – Verde.

Sabendo agir irá preparar uma po-
sição fi nanceira mais estável, com 
algum benefício maior no ano que 
vem. Precisa aproveitar a tendên-
cia a se adotar princípios éticos e 
morais elevados. Problemas podem 
diminuem o interesse sexual e tirar 
a boa disposição física afetando a 
saúde. 91/291 – Cinza.

O Sol em Sagitário faz ir em busca 
das respostas para estas perguntas. 
A Lua faz um aspecto positivo com 
Plutão que nos dá força, coragem 
e determinação para superar os 
obstáculos. Algo a alcançar será a 
força que irá motivá-lo neste seu dia 
favorável, acredite e poderá obter. 
81/281 – cinza.

O convívio social deve melhorar, 
com relações sexuais mais intensas 
e muita felicidade ao lado de alguém. 
Há muito entusiasmo com o Sol 
se aproximando da casa três para 
mudar. Persista mais um pouco e 
alcançará um desejo que tem há 
muito tempo neste fi nal de ano. 
21/621 – Azul.

Simpatias que funcionam
Acabar com crises de labirintite: Embrulhe 
as nove folhas bem novinhas de Manga num pano 
branco e coloque dentro da fronha do seu traves-
seiro. Durma durante 21 dias com a parte em que 
estão as folhas para cima. Pode trocar a fronha, 
mas permaneça com as folhas até completar o 
período. Pegue o pacotinho, com a pano e as folhas 
de manga após estes  dias e jogue água corrente.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BAIANAOMC
ACORDÃO

Peça
usada na

canoagem
(pl.)

Filme de
Charles
Chaplin

Primeira
letra do
alfabeto
hebraico

Bebida
alcoólica
base do
mojito

Técnica
como o
shiatsu
(Med.)

Drica
Moraes,

atriz

Material
da boneca

Emília
(Lit. inf.)

Antigo
altar de

sacrifícios
religiosos

Dispersão
judaica

terminada
em 1948

Antigo vi-
deogame
do jogo
"Pong"

Órgão da
ONU para
o Comér-
cio (sigla)

Fantasia de Carmen
Miranda

Decisão de recurso
em tribunal

Oersted
(símbolo)
Fruto do 

Dia de Reis

Infortúnio
Aceitar

como filho
(jur.)

Enaltece;
elogia

Compõem
a meada

Delata;
denuncia
Lago, em
francês

Naipe com
o trevo de 
três pontas

A classe
eclesial

Moral

4(?), 
tecno-

logia de
smart-
phones 

Raro, em
inglês

Que não é 
tônico

Seu valor
é 3,14
(Mat.)

Falsifica-
do; adul-
terado

Militar da
área da
saúde

Corpo das algas (Bot.)

Forçado

Heroína
da Inde-

pendência
do Brasil,
defensora 

do Convento
da Lapa

Rival do
Popeye

(HQ)

3/lac. 4/alef — rare. 5/ética.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: ANDRE NASCIMENTO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
carpinteiro, nascido em Vitória da Conquista, BA, no dia (16/06/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jesulino Marques do Nascimento e de Maria Lucia 
Silva Santos. A pretendente: ELIZABETE CORREIA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de maquinas, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/12/1973), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Celia Correia dos Santos.

O pretendente: MIKE FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de irla, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/09/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edilson Ferreira dos Santos e de Vera Lucia Nascimento 
Lima dos Santos. A pretendente: DANIELE SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão educadora socio educativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/06/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Erosval Francisco dos 
Santos e de Maria Gilvaneide da Silva.

O pretendente: DOUGLAS COELHO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/05/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Roberto Ferreira da Silva e de Zenaide Jesus 
Coelho. A pretendente: BRUNA VENTURA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Itabuna, Itabuna, BA, no dia (25/06/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ederaldo Ventura Santos e de Maria Aparecida Ventura 
Santos.

O pretendente: EMANUEL FURTADO FELICIANO, estado civil solteiro, profi ssão 
gerente, nascido em Catarina, CE, no dia (18/04/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Furtado dos Santos e de Maria da Paz 
Feliciano Furtado. A pretendente: CAROLINE PEREIRA MORENO, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/04/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alex Estevão Moreno e de Lidia Pereira Leite.

O pretendente: WILLIAN FELIX DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/09/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo Francisco de Oliveira e de Miralva Felix de 
Oliveira. A pretendente: ADALVITA SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
especialista em atendimento, nascida em Mogi das Cruzes, SP, no dia (27/02/1992), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adão Luiz Gomes Oliveira 
e de Juvita Matos dos Santos Oliveira.

O pretendente: JOHNNY RABBY BARBOSA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em Diadema, SP, no dia (25/12/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jeova Demetrio Barbosa Pereira e de Analieza Marta Caboronga 
Pereira. A pretendente: CARLA LOPES TRINDADE ROSA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/05/1996), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Trindade Rosa e de Vanusa Silva Lopes.

O pretendente: ILDEBRANDO DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Cansanção, BA, no dia (14/08/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Florencio Pedro de Oliveira e de Eliziaria da Silva Oliveira. 
A pretendente: DAIANE SALVADOR DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Cansanção, BA, no dia (21/10/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jilson Cardoso dos Santos e de Leone Maria Salvador dos Santos.

O pretendente: SAMUEL DE OLIVEIRA DA ASSUMÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/05/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Botelho Silva da Assumção e de Elza de Oliveira da 
Assumção. A pretendente: REBECA TAUANE JUSTINO, estado civil solteira, profi ssão 
autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/03/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Justino e de Marlene de Sales Neves Justino.

O pretendente: DIÊGO TEIXEIRA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
atendente, nascido em Acopiara, CE, no dia (13/11/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Gilson do Nascimento e de Maria Rúbia Teixeira 
do Nascimento. A pretendente: KAILA RIBEIRO ALVES, estado civil solteira, profi ssão 
bifezeira, nascida em Acopiara, CE, no dia (15/01/1993), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcone Ribeiro do Nascimento e de Maria Alves 
Sobrinho do Nascimento.

O pretendente: CICERO GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão armador, 
nascido em Boqueirão dos Cochos, PB, no dia (31/05/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Gomes da Silva e de Maria de Fatima da 
Silva. A pretendente: MARIA LUCINEIDE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Igaracy, PB, no dia (17/09/1980), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco Sebastião da Silva e de Maria de Lourdes da Silva.

O pretendente: GERALDO MONTEIRO, estado civil divorciado, profi ssão autonomo, 
nascido em Uiraúna, PB, no dia (17/03/1989), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Severino Maria Sobrinho e de Josefa Maria de Jesus. A pretendente: 
IZABEL CRISTINA ALVES RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
costureira, nascida em São Paulo - SP, no dia (12/09/1980), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Ribeiro da Silva e de Leonice Alves da 
Silva.

O pretendente: VINICIUS LORENTI AMARAL, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
estoque, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/05/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Antonio Amaral e de Andreia das Graças Lorenti. 
A pretendente: LARISSA DE OLIVEIRA NEGRONI, estado civil solteira, profi ssão 
atendente de call center, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/11/1997), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexandre de Oliveira Negroni e de 
Germana Alves de Oliveira Negroni.

O pretendente: ABEL TAVARES DE FRANÇA, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/04/1984), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Valdemar Sabino de França e de Dagmar Tavares de França. A 
pretendente: LAÍS GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (23/08/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Gonçalves da Silva e de Maria Deuta Gonçalves da 
Silva.

O pretendente: JHONE SANTOS BRAGA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/05/1984), residente e domiciliado neste 
distriro, São Paulo, SP, fi lho de Genivaldo de Moura Braga e de Marivalda Santos Braga. 
A pretendente: CAROLINA FRAGOAS BEDESCHI, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/01/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Bedeschi e de Angela Aparecida Fragoas 
Figueiredo Gudin Bedeschi.

A pretendente: THAINÁ SEVERILDE FERRAZ DE SOUZA PASSOS, estado civil solteira, 
profi ssão teleoperadora, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/10/1995), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvana Ferraz de Souza Passos. A 
pretendente: ALANA ALVES MENDES, estado civil solteira, profi ssão teleoperadora, 
nascida em Santo André, SP, no dia (09/08/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Luciana Alves Mendes.

O pretendente: JURANDIR SANTANA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, 
profi ssão eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/10/1970), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Oliveira e de 
Margarida Santana de Oliveira. A pretendente: VALDELICE MARIA DA SILVA, 
estado civil divorciada, profi ssão pedagoga, nascida em Tacaratu, PE, no dia 
(24/02/1975), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemar 
Artur da Silva e de Helena Maria da Silva.

O pretendente: SAMUEL NASCIMENTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Jaguarari, BA, no dia (08/02/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Alves da Silva e de Ivanda Nascimento da 
Silva. A pretendente: PRISCILA DAYANA SOARES DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar contabil, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/11/1990), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vagner Soares de Souza e de Elis 
Regina de Souza Ferreira.

O pretendente: ELTON PEREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão cobrador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/02/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jacinto Angelim de Souza e de Maria Neuza Pereira de Souza. 
A pretendente: FERNANDA REZENDE GUEDES, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (04/02/1988), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernando Acacio Guedes e de Creusa Rezende 
Guedes.

O pretendente: ROBSON MAIA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (28/10/1978), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pereira da Silva e de Risomar Jose Maia. 
A pretendente: TANIA MARQUES DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida em Diadema, SP, no dia (25/01/1974), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valtrudes Pereira de Andrade e de Rosenalva 
Souza Marques.

O pretendente: ANTÔNIO ROCHA CASTRO, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, 
nascido em Piripá, BA, no dia (20/03/1948), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Pereira de Castro e de Maria Profetisa da Rocha. A 
pretendente: JOSEFA MARIA ALVES, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em 
Paulista, PE, no dia (09/07/1946), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Pedro Francisco Alves e de Maria Jose Alves.

O pretendente: RENATO BARBOSA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
escrevente tecnico judiciário, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/07/1984), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lindomar Barbosa da 
Silva. A pretendente: DANNYELLI JACOB SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/04/1986), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel Oliveira Santos e de Clara Raquel Jacob 
Santos.

O pretendente: HELENO DA COSTA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
autonomo, nascido em São Jose do Egito, PE, no dia (17/11/1966), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anofre da Costa Silva e de Inacia 
Francisca da Conceição. A pretendente: CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/12/1968), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Renato Atanazio de Lima e de Neci 
Oliveira de Lima.

O pretendente: JESSE MOISES MATOS CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão 
leiturista, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/11/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Gonzaga Souza Cardoso e de Rozangela 
Luciene Matos Cardoso. A pretendente: SUSY ELLEN LEITE TEIXEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/04/1993), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Teixeira e de Ednadia 
Leite de Abreu Teixeira.

O pretendente: ANDERSON ZENARO DE CASTRO, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro de processos, nascido em Araraquara, SP, no dia (20/03/1993), residente e 
domiciliado na California, Estados Unidos da América, fi lho de Osvaldo Sousa Barros 
de Castro e de Elbe Ana Zenaro de Castro. A pretendente: ALINE DA CRUZ LAURIA, 
estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/02/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Vidigal Lauria e de 
Maria Madalena da Cruz Lauria.

O pretendente: JEAN PAULO ROCHA RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador de sistemas, nascido em Suzano, SP, no dia (20/08/1993), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adriano Eduardo Ribeiro e de 
Rosilene Maria da Silva Rocha Ribeiro. A pretendente: ANA PAULA ANGELIN DE 
SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão esteticista, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(17/12/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Rolim 
de Souza e de Vania dos Santos Angelin de Souza.

O pretendente: ALEF DA SILVA LAURA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/10/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Arlindo de Almeida Laura e de Edineuza da Silva Andrade. A 
pretendente: PRISCILLA SILVA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão manicure, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (01/01/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Vlademir Vieira de Souza e de Maria Sandrilenis da Silva.

O pretendente: IDERALDO CORREA, estado civil divorciado, profi ssão bancario, 
nascido em Nova Esperança, PR, no dia (05/01/1965), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Correa e de Inêz Trova Correa. A pretendente: 
ANGELINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão fi scal de loja, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (05/10/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Jose Policarpo da Silva e de Antonia Pereira da Silva.

O pretendente: DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
ajudante operacional, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/02/1990), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Beserra da Silva e de Aldenires 
Araujo de Souza. A pretendente: GISLENE DE OLIVEIRA SOUZA, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/08/1990), residente 
e domiciliada no Jardim Eva, São Paulo, SP, fi lha de Heleno Francelino de Oliveira e de 
Celia Viviane Costa.

O pretendente: VALDEMIR DE ALMEIDA ALVES, estado civil divorciado, profi ssão 
tecnico de manutenção, nascido em Nova Canaã, BA, no dia (01/04/1962), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Julio Francisco Alves e de Edite 
Santana de Almeida Alves. A pretendente: BRUNA VIANA DE CARVALHO, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/05/1992), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Lino de Carvalho e 
de Marinalva Viana da Silva Carvalho.

O pretendente: ANTONIO MARQUES DAS NEVES, estado civil solteiro, profi ssão 
aposentado, nascido em Paramirim, BA, no dia (25/08/1946), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Matos das Neves e de Maria Marques 
das Neves. A pretendente: MARIA DE JESUS NEVES FILHA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Macaubas, Caturama, BA, no dia (02/05/1952), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Heliodoro Marques das Neves e de 
Maria de Jesus Neves.

O pretendente: EDILSON AGUIAR GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/06/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Gomes da Silva e de Vania Maria Aguiar 
Azevedo. A pretendente: KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão confeiteira, nascida em Guarulhos, SP, no dia (31/12/1987), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Alberto Clementino de Oliveira 
e de Claudete Pereira de Oliveira.

O pretendente: ZÓZIMO MENDONÇA DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em Una, BA, no dia (27/09/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Zózimo Mendonça da Silva e de Girlane Euclides Santos 
Silva. A pretendente: ALEXMEIRE SANTANA DE SIQUEIRA, estado civil divorciada, 
profi ssão analista fi scal, nascida em Santana de Pirapama, MG, no dia (25/02/1989), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dionizio Batista de Siqueira 
e de Maria Selma Santana Roseira.

O pretendente: GILCIMAR SOARES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido em Taiobeiras, MG, no dia (27/10/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Izemar Silveira da Silva e de Justiniana Soares da Silva. A 
pretendente: LEIA FERNANDES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (14/08/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Erli Alves da Silva e de Edinalva Fernandes da Cruz da Silva.

O pretendente: WELLINGTON PEREIRA LOPES, estado civil solteiro, profi ssão 
recepcionista, nascido em Jacareí, SP, no dia (09/06/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luciano José Lopes e de Sandra Regina Pereira. A 
pretendente: MARIANA FÁTIMA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (22/09/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Maria de Fátima de Souza.

O pretendente: ALIEUDO DA SILVA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão encarregado 
de loja, nascido em Solonopole, CE, no dia (03/08/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edimilson Aprigio Gomes e de Geralda Vicente da Silva 
Gomes. A pretendente: MARIA DA PAZ ALVES PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em Saúde, BA, no dia (01/11/1972), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Norberto Alves Pereira e de Mariêta Alves da Silva.
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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:

BRUNNO FELIX MENDONÇA, estado civil divorciado, profi ssão assistente de marketing, 
nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dois de julho de 
mil novecentos e oitenta e nove (02/07/1989), residente e domiciliado Rua Jiparaná, 178, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Thirzá Felix Mendonça. 
TASSIA NAYARA DE SOUSA, estado civil divorciada, profi ssão publicitária, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e oitenta e 
oito (28/10/1988), residente e domiciliada Rua São Gonçalo do Piauí, 565, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marco Eduardo de Sousa e de Cicera Silveira Silva de Sousa.

ROBSON DE SOUZA MOURA, estado civil solteiro, profi ssão atendente, nascido em 
Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/118.FLS.076V-ITAQUERA/SP), Guarulhos, SP no dia 
dezenove de abril de mil novecentos e oitenta e oito (19/04/1988), residente e domiciliado 
Travessa Imbacal, 172, casa 02, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Osvaldo dos Santos Moura e de Sueli Solange de Souza. KAMILA NEVES 
DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/198.FLS.294V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de março 
de mil novecentos e noventa e quatro (07/03/1994), residente e domiciliada Rua Goiatá, 
722, casa 03, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo 
Bernardo de Carvalho e de Monica Neves de Souza.

CAIO RODRIGUES FESTINI, estado civil divorciado, profi ssão metroviário, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta de agosto de mil novecentos e setenta 
e seis (30/08/1976), residente e domiciliado Rua José Melani, 28, bloco A, apartamento 
11, Conjunto Residencial José Bonifácio, São Paulo, SP, fi lho de Armando Festini e de 
Clelia Rodrigues Festini. SUELI TAVARES DE LIMA, estado civil divorciada, profi ssão 
metroviaria, nascida em Guaianases, nesta Capital, São Paulo, SP no dia nove de se-
tembro de mil novecentos e sessenta e seis (09/09/1966), residente e domiciliada Rua 
José Melani, 28, bloco A, apartamento 44, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Tavares de Lima e de Ruth Silva Tavares de Lima.

EDSON GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Recife, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/013.FLS.218-6º DISTRITO DE RECIFE/PE), 
Recife, PE no dia cinco de abril de mil novecentos e setenta e quatro (05/04/1974), resi-
dente e domiciliado Rua Flor de Pelicano, 381, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Severino Benedito da Silva e de Elizabete Gomes da Silva. FERNANDA BENTO 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão analista fi scal, nascida em Subdistrito Penha de 
França, nesta Capital (CN:LV.A/181.FLS.242V-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e setenta e nove (24/04/1979), residente 
e domiciliada Rua Flor de Pelicano, 381, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Silas Bento Lorena da Silva e de Wilma Carlos Bento da Silva.

LINCOLN DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão ajudante geral, nascido em Mauá, 
neste Estado, Mauá, SP no dia dezenove de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
sete (19/02/1987), residente e domiciliado Rua Baltazar Teles, 22, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Celestino da Silva e de Elza 
Maria da Silva. VANESSA DA SILVA ALVES, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de caixa, nascida em Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/006.
FLS.110-AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE), Afogados da Ingazeira, PE no dia dois de 
setembro de mil novecentos e oitenta e oito (02/09/1988), residente e domiciliada Rua 
Baltazar Teles, 22, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Alves de Paiva e de Aldenice Maria da Silva.

YOSHIHARU DOI, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, nascido em Japão, Japão 
no dia doze de fevereiro de mil novecentos e cinquenta e três (12/02/1953), residente e 
domiciliado Rua Pedro Piassi, 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Tsugno Doi. SIRLEI PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
técnica em enfermagem, nascida em São João da Ponte, Estado de Minas Gerais, São 
João da Ponte, MG no dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e sessenta e oito 
(28/12/1968), residente e domiciliada Rua Pedro Piassi, 02, Jardim Nossa Senhora do Car-
mo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Maria Pereira e de Maria Alves dos Santos.

CLEOFAS BORGES, estado civil solteiro, profi ssão jornalista, nascido em Subdistrito 
Perdizes, nesta Capital (CN:LV.A/065.FLS.058 PERDIZES/SP), São Paulo, SP no dia nove 
de novembro de mil novecentos e setenta e um (09/11/1971), residente e domiciliado Rua 
Tineciro Icibaci, 2200, bloco F, apartamento 54, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José Borges Sobrinho e de Maria Aparecida Borges. HUMBERTO SARDINHA 
RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão teleoperador, nascido em Jequié, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/044.FLS.287 JITAÚNA/BA), Jequié, BA no dia vinte e quatro de setembro de 
mil novecentos e noventa e quatro (24/09/1994), residente e domiciliado Rua Tineciro 
Icibaci, 2200, bloco F, apartamento 54, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Gilberto Cardoso Ramos e de Creunildes São José Sardinha.

MARCELO DA COSTA MATOS, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro civil, nascido 
em Subdistrito Capela do Socorro, nesta Capital (CN:LV.A/242.FLS.251-CAPELA DO 
SOCORRO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e oitenta 
e oito (25/05/1988), residente e domiciliado Rua Rio das Contas, 185, Jardim Marabá, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marco Aurelio de Matos e de Francisca da Costa 
Matos. ANDRESSA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão técnico de enfermagem, 
nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/103.FLS.282V-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia seis de abril de mil novecentos e noventa e um (06/04/1991), 
residente e domiciliada Rua Serra do Ouro Branco, 29, C, Jardim Marabá, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Vicente Juvencio de Lima e de Maria Lúcia de Lima.

CELSO RIBEIRO AQUINO, estado civil solteiro, profi ssão açogueiro, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/315.FLS.092-IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia treze de 
janeiro de mil novecentos e setenta e quatro (13/01/1974), residente e domiciliado Rua 
Inauini, 132, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Aquino 
Filho e de Josefa Severina Ribeiro Aquino. KAREN FRANCISCO ANTUNES, estado 
civil divorciada, profi ssão fi scal de caixa, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia onze de setembro de mil novecentos e oitenta e dois (11/09/1982), residente 
e domiciliada Rua Inauini, 132, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Jorge Francisco Antunes e de Eronita Feier Francisco Antunes.

EDUARDO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão montador, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze de agosto de mil novecentos e setenta e sete 
(12/08/1977), residente e domiciliado Rua Amor de Índio, 102, bloco 3-C, apartamento 
12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marli 
Almeida da Silva. JULIANA GRAZIELE GOMES DA SILVA, estado civil divorciada, pro-
fi ssão operadora de monitoramento, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia seis 
de março de mil novecentos e oitenta e três (06/03/1983), residente e domiciliada Rua 
Amor de Índio, 102, bloco 03-C, apartamento 12, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Julio Ellio e de Zenailde Pereira Gomes.

DIEGO MACIEL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão praticante de produção, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/104.FLS.271V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
sete de abril de mil novecentos e oitenta e oito (27/04/1988), residente e domiciliado Rua 
Imigrantes, 2159, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Adgilson Maciel da Silva e de Severina Josefa da Silva. RAFAEL CONSTANTINO 
SANCHES, estado civil solteiro, profi ssão gerente, nascido em Osasco, neste Estado 
(CN:LV.A/036.FLS.342-2º SUBDISTRITO DE OSASCO/SP), Osasco, SP no dia treze 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (13/12/1989), residente e domiciliado 
Rua São José de Mossamedes, 29, bloco 05, apartamento 22, Núcleo Lageado, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Afonso Sanches e de Maria Aparecida Machado.

VICTOR ABEL ESPINOSA LARA, estado civil divorciado, profi ssão médico, nascido em Morón - 
Camaguey - Cuba, Morón - Camaguey - Cuba no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos 
e setenta e cinco (26/09/1975), residente e domiciliado Rua Porto Xavier, 221, apartamento 24, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Victor Abel Espinosa Lozano e de Dalia 
Lara Zamora. JAQUELINE LIMA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/277.FLS.056-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e oito de julho de mil novecentos e noventa (28/07/1990), residente 
e domiciliada Rua José Freire Júnior, 522, Jardim Lajeado, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha 
de Reinaldo Gonzaga dos Santos e de Aparecida Lima dos Santos.

WESLEY TELES DOS ANJOS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/074.FLS.295V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e quatro (25/02/1984), residente e domiciliado 
Rua Carlos Angeloni, 62, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Joaquim Martins dos Anjos e de Maria Sá Teles. ANTÔNIA FLÁVIA 
BARROS CAMPELO, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em Potengi, Es-
tado do Ceará (CN:LV.A/006.FLS.194-1° OFÍCIO DE POTENGI/CE), Potengi, CE no dia 
dez de março de mil novecentos e oitenta e quatro (10/03/1984), residente e domiciliada 
Rua Carlos Angeloni, 62, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Luiz de Barros Campelo e de Maria Vieira Campelo.

JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO, estado civil divorciado, profi ssão técnico de 
equipamentos, nascido em neste Distrito, São Paulo, SP no dia cinco de maio de mil 
novecentos e sessenta e oito (05/05/1968), residente e domiciliado Rua Porto Xavier, 
221, apartamento 132, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco 
José de Carvalho e de Petronila Floriana de Carvalho. ISABEL CRISTINA MAROSTICA, 
estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em Arapongas, Estado do Paraná 
(CN:LV.A/049.FLS.276-ARAPONGAS/PR), Arapongas, PR no dia vinte e dois de setem-
bro de mil novecentos e setenta e dois (22/09/1972), residente e domiciliada Rua Porto 
Xavier, 221, apartamento 132, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Jurandir Marostica e de Iraci Cantieri Marostica.

VITOR LAUREANO DE ANDRADE, estado civil divorciado, profi ssão vendedor autônomo, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia oito de junho de mil novecentos 
e oitenta e quatro (08/06/1984), residente e domiciliado Rua Cristóvão Salamanca, 236, 
bloco C, apartamento 51, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, fi lho de Mario Sergio Costa de Andrade e de Rosemary Laureano de Andrade. 
ALEXSANDRA MARIA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Recife, Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e dois (16/01/1982), residente e domiciliada Rua Cristóvão Salamanca, 326, 
bloco C, apartamento 51, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de João Luciano da Silva e de Maria Gorrete da Silva.

EDSON BATISTA DE MORAES, estado civil divorciado, profi ssão eletricista, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro de abril de mil novecentos e cinquenta e 
quatro (04/04/1954), residente e domiciliado Rua Inácio Altini, 180, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, SP, fi lho de Expedito Batista Moraes e de Maria Andrade 
de Moraes. CLARICE MARIA SEVERIANO DE MEDEIROS, estado civil viúva, profi ssão 
autônoma, nascida em Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ no 
dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e sessenta e um (16/02/1961), residente 
e domiciliada Rua Inácio Altini, 180, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
SP, fi lha de Jose Maria Duarte de Medeiros e de Josima Severiano de Medeiros.

ANTONIO SÉRGIO MOTA PEDREIRA, estado civil divorciado, profi ssão assistente 
administrativo, nascido em Castro Alves, Estado da Bahia, Castro Alves, BA no dia dez 
de novembro de mil novecentos e sessenta e nove (10/11/1969), residente e domiciliado 
Rua Andréas Amon, 170, bloco A, apartamento 44, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Salvador da Silva Pedreira e de Antonia Lucia 
Mota Pedreira. MARIA EUNICE DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão técnica de 
enfermagem, nascida em Castro Alves, Estado da Bahia, Castro Alves, BA no dia três de 
dezembro de mil novecentos e setenta e dois (03/12/1972), residente e domiciliada Rua 
Andréas Amon, 170, bloco A, apartamento 44, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Natividade da Silva e de Hercilia Roque da Silva.

FELIPE MENDES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/280,fl s.005-Itaquera/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de abril 
de mil novecentos e noventa e sete (28/04/1997), residente e domiciliado Rua Francisco 
Jorge da Silva, 527, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, SP, fi lho de Marcos Roberto da 
Silva e de Cleonice Mendes do Rosário. RAFAELA BARBOSA DA SILVA, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/142,fl s.101 
Tatuapé/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de novembro de dois mil (16/11/2000), 
residente e domiciliada Rua Francisco Jorge da Silva, 527, casa 01, Cidade Líder, neste 
Distrito, SP, fi lha de Antonio Gonçalves da Silva e de Mirian Ermelinda Barbosa.

LEANDRO PEREIRA LANNA, estado civil solteiro, profi ssão funcionário público, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/158.FLS.277 IBIRAPUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e oito de junho de mil novecentos e oitenta e oito (28/06/1988), residente e domiciliado Rua 
Antônio Gandini, 798, bloco B, apartamento 24, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ocimar 
Santos Lanna e de Andréa Pereira Lanna. LETÍCIA DE PIERE GOUVEA QUIRINO, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Santos, neste Estado (CN:LV.A/049.FLS.202-PRAIA 
GRANDE/SP), Santos, SP no dia dois de dezembro de mil novecentos e noventa e sete 
(02/12/1997), residente e domiciliada Rua Antônio Gandini, 798, bloco B, apartamento 24, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Fernando Quirino e de Otavia de Piere Gouvea.

RONALDO MIRANDA DE LACERDA, estado civil divorciado, profi ssão produtor musi-
cal, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de março de mil 
novecentos e setenta e nove (26/03/1979), residente e domiciliado Rua Morubixaba, 712, 
bloco amazonas, apartamento 84, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Antonio Vicente de Lacerda e de Camila Miranda de Lacerda. AMANDA SALES, estado 
civil divorciada, profi ssão professora, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no 
dia trinta de novembro de mil novecentos e oitenta (30/11/1980), residente e domiciliada 
Rua Morubixaba, 712, bloco amazonas, apartamento 84, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Sales e de Maria Ciria Paes de Oliveira Sales.

MARCO ANTONIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão consultor de seguros, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/025.FLS.050-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove 
de fevereiro de mil novecentos e setenta e seis (19/02/1976), residente e domiciliado Rua 
Beleza Pura, 08, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Maria Aparecida da Silva. VANESSA CORRÊA, estado civil solteira, profi ssão analista 
de seguros, nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/045.FLS.265-
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de abril de mil novecentos e oitenta 
(01/04/1980), residente e domiciliada Rua Beleza Pura, 08, Conjunto Habitacional A E 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilmar Corrêa e de Carmen Heloisa Corrêa.

STEPHEN ANTHONY MAW, estado civil solteiro, profi ssão piloto, nascido em Houns-
low - Londres - Reino Unido, Hounslow - Londres - Reino Unido no dia dois de abril de 
mil novecentos e setenta e nove (02/04/1979), residente e domiciliado 6 Chalfont Way, 
Northfi eldes, Londres - Reino Unido, Reino Unido, fi lho de Julian Richard Maw e de Laura 
Maw. JANAINA GOMES BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão comissária de bordo, 
nascida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/192.FLS.193-PENHA 
DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de julho de mil novecentos e oitenta 
e dois (17/07/1982), residente e domiciliada Rua Manuel Jorge Correa, 195, Jardim Itape-
mirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Necio Barbosa e de Marina Gomes Barbosa.

RENIVALDO GOMES DE MORAIS, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em 
Itiúba, Estado da Bahia (CN:LV.A/051.FLS.136-ITIÚBA/BA), Itiúba, BA no dia vinte e cinco 
de julho de mil novecentos e sessenta e sete (25/07/1967), residente e domiciliado Rua 
Nova Vida, 1429, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Manoel Alves de Morais e de Maria Gomes da Silva. GLORIA DE JESUS SOUZA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Queimadas, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/052.FLS.217 QUEIMADAS/BA), Queimadas, BA no dia seis de junho 
de mil novecentos e sessenta e sete (06/06/1967), residente e domiciliada Rua Nova 
Vida, 1429, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Belarmino Avelino de Souza e de Pedrina Maria de Jesus Souza.

PAULO ROBERTO SOUZA SARMENTO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Subdistrito Lapa, nesta Capital (CN:LV.A/173.FLS.441-LAPA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (26/12/1987), resi-
dente e domiciliado Rua Arte do Sol, 04, quadra C, Conjunto Habitacional A E Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo dos Santos Sarmento e de Maria Marluce 
de Souza Sarmento. KARINE DE FARIAS MAGALHÃES, estado civil solteira, profi ssão 
analista de controladoria, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/350.
FLS.179-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de julho de mil 
novecentos e noventa e três (17/07/1993), residente e domiciliada Rua Arte do Sol, 08, 
quadra D, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Macilon Rodrigues Magalhães e de Maria Lindalva de Farias.

CARLOS ALBERTO FREITAS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão supervisor de 
ensino, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/091.FLS.329-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de outubro de mil novecentos e sessenta e 
quatro (14/10/1964), residente e domiciliado Rua Victório Santim, 1129, casa 02, Vila Carmo-
sina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joviano Ribeiro de Oliveira e de Luiza Freitas de 
Oliveira. PIERRE RICHARD ACELIN, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
em Saint-Marc - Haiti, Saint-Marc - Haiti no dia vinte e um de outubro de mil novecentos e 
oitenta e sete (21/10/1987), residente e domiciliado Rua Victório Santim, 1129, casa 02, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fritznel Deshommes e de Charlina Acelin.

LISÂNGELA DE ARAUJO BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/021,fl s.040 São Miguel Paulista/SP), Gua-
rulhos, SP no dia vinte e sete de junho de mil novecentos e setenta e sete (27/06/1977), 
residente e domiciliada Rua Amor de Índio, 72, bloco 05, apartamento 12, Conjunto Residen-
cial José Bonifácio, neste Distrito, SP, fi lha de Luiz Carlos Barbosa e de Maria das Graças 
de Araujo. ROSELI APARECIDA AVILES, estado civil solteira, profi ssão chefe de cozinha, 
nascida em Olimpia, neste Estado (CN:LV.A/086,fl s.263 Olimpia/SP), Olimpia, SP no dia 
oito de agosto de mil novecentos e setenta e dois (08/08/1972), residente e domiciliada Rua 
Amor de Índio, 72, bloco 05, apartamento 12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, SP, fi lha de Nivardo Aviles Fuster e de Assenção Dias Vilanova Fuster.

ITAMAR DOS SANTOS GOMES, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Itaberaba, Estado da Bahia (CN:LV.A/104.FLS.182V ITABERABA/BA), Itaberaba, BA 
no dia dezoito de agosto de mil novecentos e noventa e nove (18/08/1999), residente e 
domiciliado Rua Zorrilho, 24, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Nilson Vieira Gomes e de Patricia Nogueira dos Santos Neta. MARINA 
RIBEIRO DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em Jacobina, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/003.FLS.126-TAPIRANGA MIGUEL CALMON/BA), Jacobina, 
BA no dia trinta e um de março de mil novecentos e oitenta e oito (31/03/1988), residente 
e domiciliada Rua Zorrilho, 24, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Maria José de Souza.

ADRIANO DOS REIS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão metalurgico, nascido 
em Aiquara, Estado da Bahia (CN:LV.A/018.FLS.256 ITAGIBÁ/BA), Aiquara, BA no dia 
dois de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (02/01/1982), residente e domiciliado 
Avenida Caititu, 859, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ananias Nunes de Oliveira e de Ivonete dos Reis. SAIONARA BATISTA 
CORREIA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Jequié, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/125.FLS.128-1º OFÍCIO DE JEQUIÉ/BA), Jequié, BA no dia dez de janeiro de 
mil novecentos e oitenta e quatro (10/01/1984), residente e domiciliada Avenida Caititu, 
859, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Manoel Machado Correia e de Maria da Conceição Santos Batista.

ANDRÉ BASHALIDIS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de irla, nascido em São 
Paulo - Capital, (CN:LV.A/067,FLS.135-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia treze de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (13/01/1985), residente e domiciliado Rua Frei 
Antônio Faggiano, 247, casa 01, Jardim São Pedro, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho 
de Efstratios Ilias Bashalidis e de Maria Soares da Silva. RAFAELA DE LUNA MOURA, 
estado civil solteira, profi ssão professora de educação infantil, nascida em Limoeiro, Es-
tado de Pernambuco, (CN:LV.A/026,FLS.104-LIMOEIRO/PE), Limoeiro, PE no dia vinte 
e cinco de junho de mil novecentos e oitenta e seis (25/06/1986), residente e domiciliada 
Rua Serra de São Domingos, 785, B, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Bandeira de Moura e de Luiza Antonia de Luna Moura.

CAIO PEREIRA MIRANDA FARIAS, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV-A-074,FLS.261V-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte de junho de mil novecentos e oitenta e nove (20/06/1989), residente e domiciliado 
Rua Santo Antônio de Itaberava, 100, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Claudionor Miranda Farias Sobrinho e de Cleonice Pereira de Oliveira Farias. TAIANE 
MIRANDA BRANDÃO, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo pós venda, 
nascida em Iraquara, Estado da Bahia (CN:LV A-029,FLS.283-IRAQUARA/BA), Iraquara, 
BA no dia primeiro de agosto de mil novecentos e noventa e três (01/08/1993), residente 
e domiciliada Rua Ézio Maranezi, 166, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de João Duque Brandão Filho e de Yolanda Farias de Miranda Brandão.

SEVERINO BEZERRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão instalador júnior, nascido 
em Arcoverde, Estado de Pernambuco, Arcoverde, PE no dia dezessete de novembro de mil 
novecentos e setenta e seis (17/11/1976), residente e domiciliado Rua Assapaba, 44, casa 
02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria da Paz Bezerra Carvalho. 
REGIANE DA SILVA MENEZES, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/070.FLS.070V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de junho 
de mil novecentos e oitenta e três (01/06/1983), residente e domiciliada Rua Assapaba, 44, 
casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Cleuza da Silva Menezes.

LUCIANO FERREIRA DE OLIVEIRA FARIAS, estado civil solteiro, profi ssão segurança, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/140,fl s.198vº Liberdade/SP), São Paulo, SP 
no dia oito de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (08/09/1986), residente e 
domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 1097, bloco 02, apartamento 501, Colônia (Zona 
Leste), neste Distrito, SP, fi lho de Pedro Farias Neto e de Maria Aparecida Ferreira de 
Oliveira. CAMILA NUNES DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão supervisora de 
recursos humanos, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze de janeiro 
de mil novecentos e oitenta e oito (12/01/1988), residente e domiciliada Rua Agrimensor 
Sugaya, 1097, bloco 02, apartamento 501, Colônia (Zona Leste), neste Distrito, SP, fi lha 
de Marcelo dos Santos e de Lucinda Bento Nunes.

CARLOS ALBERTO DE SANTANA CERQUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de 
sistemas, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/051.FLS.161V-CONSOLAÇÃO/SP), São 
Paulo, SP no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (16/12/1987), 
residente e domiciliado Rua Barbasco, 49, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Francisco Oliveira Cerqueira e de Gildete Moreira de Santana Cerqueira. 
DAYANE BARROS ALVES GAVIÃO, estado civil divorciada, profi ssão regente fi nanceiro, 
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze de março de mil novecentos 
e noventa (12/03/1990), residente e domiciliada Rua Barbasco, 49, casa 02, Vila Verde, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Alves Gavião e de Maria Lucia Barros Alves.

KELLY CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão funcionária pública, nascida 
em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/060,fl s.115-Itaquera/SP), Ferraz de 
Vasconcelos, SP no dia três de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois (03/02/1982), 
residente e domiciliada Rua Bento Vieira de Castro, 376, Vila Santana, neste Distrito, 
SP, fi lha de Orlando José da Silva e de Ana Ferreira Rodrigues. VIVIANE CRISTINA 
MARQUES SILVA, estado civil solteira, profi ssão engenheira civil, nascida em Subdis-
trito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/128,fl s.231-Indianópolis/SP), São Paulo, SP 
no dia doze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e quatro (12/02/1984), residente e 
domiciliada Rua Bento Vieira de Castro, 376, Vila Santana, neste Distrito, SP, fi lha de 
Luiz Sergio Silva e de Antonia Goretti Marques da Costa Silva.

SERGIO BARBOSA DE SOUSA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão técnico em 
refrigeração, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/162.FLS.241V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dez de maio de mil novecentos e noventa e dois (10/05/1992), residente 
e domiciliado Rua Lebon Régis, 75, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio 
Barbosa de Sousa e de Desuita Laurinda de Oliveira. VIVIANE FRANCISCA BORGES, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/109.
FLS.180-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e oito (04/12/1988), residente e domiciliada Rua Lebon Régis, 75, Vila Brasil, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Francisco Borges e de Janice Borges Rego.

RONALDO MARTINS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de manu-
tenção, nascido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/111.FLS.266V-
-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia dez de março de mil novecentos e 
sessenta e um (10/03/1961), residente e domiciliado Rua Francisco Rodrigues Seckler, 
161, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Irene de Oliveira e de 
Maria Aparecida Martins de Oliveira. SOLANGE APARECIDA MARCELINO, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida em Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/154.
FLS.139-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de abril de mil novecentos e 
setenta (16/04/1970), residente e domiciliada Rua Francisco Rodrigues Seckler, 161, Vila 
Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wanda Aparecida Marcelino.

DENIS JESUS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em 
(CC:LV.B/404.FLS.266-ITAQUERA/SP), SP no dia quinze de março de mil novecentos 
e oitenta e sete (15/03/1987), residente e domiciliado Rua das Boas Noites, 647, Vila 
Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Paulo da Silva e de Jacira Jesus 
da Silva. SOLANGE RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
tesouraria, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/067.FLS.189V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia onze de fevereiro de mil novecentos e setenta e dois (11/02/1972), residente e 
domiciliada Rua Ferdinando Bibiena, 81, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Dias da Silva e de Maria Rodrigues da Silva.

MARCELO FERREIRA MACHADO, estado civil solteiro, profi ssão cobrador, nascido 
em Mata de São João, Estado da Bahia (CN:LV.A/080.FLS.030-MATA DE SÃO JOÃO/
BA), Mata de São João, BA no dia quatro de maio de mil novecentos e oitenta e três 
(04/05/1983), residente e domiciliado Praça Jandaira, 75, fundos, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marise Ferreira Machado. ALBELI 
NUNES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em 
Coaraci, Estado da Bahia (CN:LV.A/041.FLS.059 COARACI/BA), Coaraci, BA no dia pri-
meiro de maio de mil novecentos e oitenta e quatro (01/05/1984), residente e domiciliada 
Praça Jandaira, 75, fundos, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Nunes Ferreira dos Santos e de Valdice Maria dos Santos.

HENRIQUE ILÁRIO DE ARAÚJO NETO, estado civil solteiro, profi ssão polidor, nascido 
em Miguel Alves, Estado do Piauí (CN:LV.A/063.FLS.099V-MIGUEL ALVES/PI), Miguel 
Alves, PI no dia primeiro de dezembro de mil novecentos e noventa e três (01/12/1993), 
residente e domiciliado Rua Canção Agalopada, 600, C, Conjunto Habitacional A E 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo da Silva Araújo e de Domingas 
Oliveira Barbosa. ALINE SANTOS ALVES, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
telemarketing, nascida em Itabuna, Estado da Bahia (CN:LV.A/093.FLS.159V-2º OFÍCIO 
DE ITABUNA/BA), Itabuna, BA no dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e noventa 
e um (22/01/1991), residente e domiciliada Rua Canção Agalopada, 600, C, Conjunto 
Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos César Alves 
e de Eliene Domingues dos Santos.

LUIZ CARLOS MASSARO SATO, estado civil solteiro, profi ssão ajustador mecânico, 
nascido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/129.FLS.222-PENHA 
DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e 
sessenta e cinco (28/02/1965), residente e domiciliado Rua Ardísia, 45, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sato Antonio e de Massae Sato. EDVIGES VE-
LOSO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em Subdistrito 
Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/024.FLS.208-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no 
dia dezenove de fevereiro de mil novecentos e setenta e nove (19/02/1979), residente e 
domiciliada Rua Ardísia, 45, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Marinho de Oliveira e de Gercina Veloso de Oliveira.

ANTONIO MÁRCIO UBIRAJARA GERÔNIMO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Exu, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/008.FLS.272 EXU/PE), Exu, PE no 
dia quatro de março de mil novecentos e setenta e dois (04/03/1972), residente e domi-
ciliado Rua Matias Quevedo, 240, bloco A, apartamento 21, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Isaias Manoel Gerônimo e de Maria 
Lucinan de Sales Ubirajara Gerônimo. ANGELA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão cozinheira, nascida em Aliança, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/019.FLS.003V 
ALIANÇA/PE), Aliança, PE no dia oito de setembro de mil novecentos e oitenta e três 
(08/09/1983), residente e domiciliada Rua Matias Quevedo, 240, bloco A, apartamento 
21, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz 
Gonçalves da Silva e de Delva Rodrigues da Silva.

ÉRICO RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão professor de educação 
física, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/060.FLS.111V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois (20/02/1982), residente 
e domiciliado Rua Padre Frei Jorge Walter Nunes, 639, apartamento 21-B, Parada XV 
de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Rodrigues de Souza e de 
Josefa da Silva Rodrigues. ELISABETE SIMPLICIO DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão pedagoga, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/067.
FLS.163V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia onze de junho de mil novecentos e oitenta 
e nove (11/06/1989), residente e domiciliada Rua Padre Frei Jorge Walter Nunes, 639, 
apartamento 21-B, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Pedro da Silva Neto e de Edneide Simplicio da Silva.

JOSÉ ALUISIO DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão montador, nascido 
em Cícero Dantas, Estado da Bahia, Cícero Dantas, BA no dia vinte e três de abril de 
mil novecentos e sessenta e cinco (23/04/1965), residente e domiciliado Avenida Ubira-
jara Vianna, 105, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Lino 
do Nascimento e de Analia Francisca de Jesus. JOSEFA MARIA DE SOUSA, estado 
civil solteira, profi ssão promotora de vendas, nascida em Heliópolis, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/003.FLS.282 HELIÓPOLIS/BA), Heliópolis, BA no dia dez de maio de mil 
novecentos e sessenta e oito (10/05/1968), residente e domiciliada Avenida Ubirajara 
Vianna, 105, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Lino de 
Sousa e de Edite Maria de Sousa.

CRISTIANO PERES MAGALHÃES, estado civil solteiro, profi ssão desenhista, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/156.FLS.171-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP 
no dia cinco de abril de mil novecentos e oitenta e nove (05/04/1989), residente e domi-
ciliado Rua Filipe Lauri, 319, apartamento 32-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Vieira Magalhães e de Teresa Peres 
Magalhães. QUELI VASCONCELOS, estado civil solteira, profi ssão consultora comercial, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/052.FLS.184V ITAPECERICA DA SERRA/
SP), São Paulo, SP no dia sete de maio de mil novecentos e oitenta e três (07/05/1983), 
residente e domiciliada Rua Filipe Lauri, 319, apartamento 32-A, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edmundo Medeiros Vasconcelos 
e de Angelina Maria Vasconcelos.

ALAN PEREIRA COELHO, estado civil solteiro, profi ssão barbeiro, nascido em São 
Miguel Paulista, neste Distrito (CN:LV.A/328.FLS.172 SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia quinze de outubro de mil novecentos e noventa e dois (15/10/1992), 
residente e domiciliado Rua Marcos Soares Pereira, 42, Jardim Nélia, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lho de Jovercy Antonio Coelho e de Solange Pereira. CRISLAINE ALVES 
DOS SANTOS BRASILEIRO, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/081.FLS.077V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia nove de julho de mil novecentos e noventa e dois (09/07/1992), residente e 
domiciliada Travessa Porto de Pedras, 07, B, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Ezequiel Brasileiro e de Maria Helena Alves dos Santos Brasileiro.

EVERTON DA CRUZ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de produção, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/021.FLS.100V IRAMAIA/BA), São Paulo, SP no 
dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e noventa (24/04/1990), residente e domici-
liado Estrada Aricanduva, 48, Jardim São Gonçalo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Edmundo Alves dos Santos e de Maria Santos da Cruz. ZILMA ULIAN DE CASTILHO, 
estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de cozinha, nascida em São Paulo - Capital, São 
Paulo, SP no dia seis de agosto de mil novecentos e noventa (06/08/1990), residente e 
domiciliada Estrada Aricanduva, 48, Jardim São Gonçalo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Geraldo Teixeira de Castilho e de Antonia Ulian. 
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

CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Daniel Jose Drobiniche Lombardi - Ofi cial Interino

O pretendente: TIAGO EVANGELISTA FERREIRA, solteiro, funileiro de veículos, natural 
de Araci - BA, nascido em 26/02/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Eliana Evangelista Ferreira. A pretendente: MARCIA CONCEIÇÃO MOURA, 
solteira, técnica de enfermagem, natural de Araci - BA, nascida em 20/02/1997, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Domingos de Almeida Moura e de Maria 
Rosario Jesus Conceição.

O pretendente: MAIKON CRISTIAN DOS SANTOS XAVIER, solteiro, técnico ferroviário, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 11/04/1993, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de Marcos Antonio dos Santos Xavier e de Rosangela Maria da Silva 
Xavier. A pretendente: ERIKA GOMES DE SOUZA, solteira, pedagoga, natural de São 
Paulo - SP, nascida em 25/10/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Washington Luiz Gomes de Souza e de Edineide Alves de Almeida Souza.

O pretendente: WADLET SAINT FLEUR, solteiro, repositor, natural do Haiti, nascido em 
23/11/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ogeste Saint Fleur e 
de Gladice Luzeus. A pretendente: LONIDE GUSTELIA, solteira, ajudante geral, natural 
do Haiti, nascida em 06/05/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Louisuis Gustelia e de Louimene Exume.

O pretendente: ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, solteiro, gerente de vendas, natural 
de São Bernardo do Campo - SP, nascido em 16/10/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Sebastião Ferreira de Souza e de Rita Gonçalves Silva de Souza. 
O pretendente: ÉRICK APARECIDO DA SILVA, solteiro, psicólogo, natural de Ribeirão 
Pires - SP, nascido em 28/05/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Edson Ananias da Silva e de Maísa de Fátima da Silva.

O pretendente: JAIR BERTANHA, solteiro, funcionário público, natural de Piraju - SP, 
nascido em 19/12/1959, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Fidelis 
Bertanha e de Palmira Frazão Bertanha. O pretendente: MARCO ANTÔNIO DA SILVA 
PAIVA, divorciado, aposentado, natural de Cachoeira do Sul - RS, nascido em 28/09/1957, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Fredolino Gomes de Paiva e de 
Maria Enedi da Silva Paiva.

O pretendente: CHARLES ACHTEOR DE SOUZA QUINTANA, solteiro, encarregado de 
prevenção de perda, natural de Montevidéu, Uruguai, nascido em 13/12/1978, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Arturo Quintana e de Neura Rodrigues 
de Souza. A pretendente: GEICIANE LOURENÇO DA SILVA, solteira, líder de prevenção 
de perdas, natural de Caruaru - PE, nascida em 01/10/1985, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Eugênio Lourenço da Silva e de Dione Maria da Silva.

O pretendente: JEAN CADET BIEN AIME, solteiro, pedreiro, natural do Haiti, nascido em 
31/01/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Bien Aime Kercius e 
de Bobo Marie Rose. A pretendente: EMMANUELA MOMPREMIER, solteira, ajudante 
de cozinha, natural do Haiti, nascida em 30/07/1989, residente e domiciliada neste Sub-
distrito - SP, fi lha de Mompremier Ammanius e de Danie Jean. Pa
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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: JACKSON CARVALHO DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1979, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Pereira da Silva e de Claudineia 
Carvalho da Silva. A pretendente: ANA LÚCIA SANTANA OLIVEIRA, profi ssão: faxi-
neira, estado civil: divorciada, naturalidade: Jundiaí, SP, data-nascimento: 24/11/1971, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João da Silva Oliveira e 
de Marli Santana Oliveira.

O pretendente: MYCKSON DAVID RAMOS SILVA, profi ssão: militar do exército, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aldo Rodrigues Silva e de Rosangela 
Ramos Silva. A pretendente: CAMILA MATIAS DO NASCIMENTO, profi ssão: auxi-
liar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/03/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Moacyr Padre 
do Nascimento e de Maria Matias da Silva.

O pretendente: DAVI DE SENA EDUARDO, profi ssão: administrativo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Eduardo e de Luciana de Sena Eduardo. 
A pretendente: ESTEFANE SIQUEIRA RODRIGUES LIMA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 08/06/1999, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Denevaldo Rodrigues Lima e de 
Geralda Siqueira da Silva.

O pretendente: WENDEL RIVERA QUEIROZ, profi ssão: motoboy, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1990, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Gilson Antonio de Queiroz e de Isabel Celinda Rivera Vega. A 
pretendente: AMANDA ÉVELLY DA SILVA, profi ssão: recepcionista, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Palmares, PE, data-nascimento: 31/05/1988, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raquel Augusta da Silva.

O pretendente: JOSÉ CÁSSIO BARBOSA DE ARAUJO, profi ssão: eletrotécnico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Feira Nova, PE, data-nascimento: 17/06/1993, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edgar José de Araujo e de 
Cátia Cilene Barbosa. A pretendente: VALÉRIA GOMES PEREIRA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1997, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rogério Marques Pereira e de 
Vanderlea Gomes Pereira.

O pretendente: FÁBIO RIBEIRO MALTA, profi ssão: encarregado de fi scais, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1980, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Orlando Balbino Malta e de Izabel Ri-
beiro Malta. A pretendente: MARINA AMORIM DA SILVA, profi ssão: atendente de ne-
gócios, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Zito Pereira da 
Silva e de Ana Alice de Amorim da Silva.

O pretendente: RENATO TORRES DE BRITO, profi ssão: metalúrgico, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1981, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, fi lho de Naviaelson Torres de Brito e de Mauricia Ferreira de 
Brito. A pretendente: ANA PAULA PEREIRA, profi ssão: auxiliar administrativo junior, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/06/1985, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria de Lourdes Pereira 
dos Santos.

O pretendente: MOISES LIMA DA SILVA, profi ssão: técnico em radiologia, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Colônia Leopoldina, AL, data-nascimento: 17/10/1989, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amaro Ferreira da Silva e de 
Marlene Lima da Silva. A pretendente: ISABELA LIMA MONTALVÃO, profi ssão: auxi-
liar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/11/1996, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Vagner Aparecido da Silva 
Montalvão e de Cleonice Alves de Lima Montalvão.

O pretendente: IGOR MARTINS GOZE, profi ssão: forneiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemir Tadeu Goze e de Viviane Magalhães Mar-
tins Goze. A pretendente: RENATA ZANFOLIN DA SILVA, profi ssão: operadora de 
loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
01/02/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rubens Cas-
semiro da Silva e de Rita de Cassia Zanfolin da Silva.

O pretendente: LEANDRO DOS SANTOS CARNEIRO, profi ssão: estoquista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Luiz Carneiro e de Lucilene 
dos Santos Carneiro. A pretendente: JESSICA SANTANA DA SILVA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1989, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Silvestre da Silva e 
de Valdelene Cristina Santana.

O pretendente: LUCAS GABRIEL LARANJEIRA DE SOUSA, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/1998, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Manoel de Sousa e 
de Tatiana Cristina Laranjeira de Sousa. A pretendente: LARISSA DE PAULA OLIVEI-
RA LEITE, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vascon-
celos, SP, data-nascimento: 11/03/1998, residente e domiciliada em Ferraz de Vascon-
celos, SP, fi lha de Antonio Aparecido Martins Leite e de Renata Maria Batista de Oliveira.

O pretendente: RAFAEL FREITAS DE CARVALHO, profi ssão: marceneiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Antonio Barbosa de Carvalho e 
de Estela Freitas de Carvalho. A pretendente: THAIS FERREIRA, profi ssão: cabelei-
reira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/10/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Zirleine Maria Ferreira.

O pretendente: AMAURI RIBEIRO DA NÓBREGA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Junco do Seridó, PB, data-nascimento: 07/10/1964, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Ribeiro da Nóbrega e de Ade-
lina Coêlho da Nóbrega. A pretendente: MARIA DE LOURDES DA SILVA, profi ssão: 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Salgadinho, PB, data-nascimento: 26/03/1969, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Martinho da Silva e 
de Irene Eufl auzina da Silva.

O pretendente: MARLON SILVA CERQUEIRA, profi ssão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/11/1993, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, fi lho de Antonio Carlos Cerqueira e de Maria José da Silva. A 
pretendente: LUIZA MARIA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1998, residente e domiciliada neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lha de Sergio Gomes da Silva e de Sandra Ferreira de Lira da Silva.

O pretendente: MANOEL ANTONIO DOS REIS, profi ssão: eletricista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Miguel do Tapuio, PI, data-nascimento: 12/02/1969, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Zacarias Aureliano dos Reis e de 
Creuza Cardoso de Sousa. A pretendente: JOSELINA MARIA DA CONCEIÇÃO, pro-
fi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Castelo do Piauí, PI, data-nascimento: 
21/01/1969, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Amancio 
da Silva e de Maria de Nazareth e Silva.

O pretendente: BRUNO DE JESUS GONÇALVES, profi ssão: cobrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/1997, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de André Luis Gonçalves e de Viviane de 
Jesus dos Santos Gonçalves. A pretendente: STEPHANY DA SILVA DE OLIVEIRA 
FERREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Belo Jardim, PE, data-
nascimento: 16/02/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Renato de Oliveira Ferreira e de Ana Patrícia da Silva.

O pretendente: MAURO MONTEIRO DE SOUZA, profi ssão: pintor, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Assaré, CE, data-nascimento: 29/04/1942, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Monteiro de Souza e de Francisca Perpetua 
da Silva. A pretendente: ELIZETE CABRAL SANTOS, profi ssão: cozinheira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Ibicuí, BA, data-nascimento: 06/05/1962, residente e do-
miciliada nesta Capital, SP, fi lha de Ermínio Machado dos Santos e de Alzira Cabral de 
Sousa.

O pretendente: PAULO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA, profi ssão: autônomo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/10/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Flavio Fernando Pereira e de Eliane 
da Silva. A pretendente: EUZÉBIA DA SILVA COSTA, profi ssão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: Ji-Paraná, RO, data-nascimento: 03/07/1994, resi-
dente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de José Costa Pereira e de Marilene Pereira 
da Silva.

O pretendente: ERICSON RIBEIRO DA COSTA, profi ssão: porteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/05/1990, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Anderson Tavares da Costa e de Rosa Maria Ribeiro. A pre-
tendente: DANYELLA EUFRASIO DO NASCIMENTO, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Crato, CE, data-nascimento: 25/10/1993, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Valdir do Nascimento e de Francisca Eufrasio 
do Nascimento.

O pretendente: LEANDRO DOMINGUES DOS SANTOS, profi ssão: gráfi co, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/01/1989, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Levi Marcelino dos Santos e de Maria Helena Do-
mingues dos Santos. A pretendente: DIANA APARECIDA DE SOUZA, profi ssão: este-
ticista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Aparecido de 
Souza e de Gislene Gonçalves dos Santos Souza.

O pretendente: ALEXANDRE INCELLI DE RESENDE, profi ssão: pintor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/08/1980, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Miranda de Resende e de Shirley 
Aparecida Incelli de Resende. A pretendente: CAMILA GONÇALVES, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/1983, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josefa Maria Gonçalves.

O pretendente: SANTIAGO QUEIROZ DE ALMEIDA, profi ssão: manobrista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silas Alves de Almeida e de Maria 
Jose Batista Queiroz de Almeida. A pretendente: SHEILA SOUZA DO NASCIMENTO, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, da-
ta-nascimento: 16/05/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Jose Batista do Nascimento e de Maria Tania de Souza.

O pretendente: EMERSON LUIZ GENTIL SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1992, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemar Silva e de Vera Lucia Gentil. A preten-
dente: DANIELE CRISTINA DOS SANTOS, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/11/1992, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelino Alves dos Santos e de Tania Siqueira da Silva.

O pretendente: FERNANDO RAMIREZ, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1979, residente e domiciliado nes-
ta Capital, SP, fi lho de Claudio Ramirez e de Idalina Maria Ramirez. A pretendente: 
KATIA APARECIDA MATHIAS, profi ssão: líder, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 03/11/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Valter Mathias e de Jandira de Souza Mathias.

O pretendente: MARCELO DOS SANTOS QUESSADA, profi ssão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauro Quessada e de Maria Silvana 
dos Santos Quessada. A pretendente: ANDRÉIA PEREIRA GONÇALVES, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Luziânia, GO, data-nascimento: 10/12/1976, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Gonçalves e de 
Nilza Pereira.

O pretendente: RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 15/12/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Elias de Oliveira e de Analia Gomes de 
Oliveira. A pretendente: MARILDA DE SOUZA COSTA, profi ssão: doméstica, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Barra de Santa Rosa, PB, data-nascimento: 26/02/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Henrique de Souto Costa 
e de Marina Miguel de Souza Costa.

O pretendente: ROBERT RODRIGUES DE ANDRADE VELOSO, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Neusí Barbosa Veloso e 
de Selma Rodrigues de Andrade. A pretendente: TALITA FERNANDES DA SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/12/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aguinaldo 
Fernandes da Silva e de Maria das Dores Fernandes da Silva.

O pretendente: SEVERINO SÁVIO CORDEIRO DA SILVA, profi ssão: frentista, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Ingazeira, PE, data-nascimento: 30/09/1969, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Cordeiro da Silva e de Ozana 
Maria da Conceição. A pretendente: ELI DIONIZIO PANTALIÃO, profi ssão: auxiliar 
de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/02/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Dioní-
zio Pantalião e de Maria da Conceição Dionízio.

O pretendente: BRUNO FELIPE DOS SANTOS, profi ssão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/10/1990, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Nilton Felipe dos Santos e de Ivani 
Aparecida dos Santos. A pretendente: CAROLIN CRISTINA COSTA DOS SANTOS, 
profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 18/10/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Mario Ayres dos Santos e de Maria Cristina Amancio da Costa.

O pretendente: DIEGO DE JESUS SOARES, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 14/10/1984, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, fi lho de Celso de Mello Soares e de Maria Aparecida de Jesus 
Soares. A pretendente: HELENA DOS SANTOS CAETANO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/01/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Feitosa Caetano e de Maria Ilda 
Gomes dos Santos Caetano.

O pretendente: CECIRAN SANTANA DE LIMA, profi ssão: porteiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 05/06/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Santana de Lima e de Socorro Bezerra 
da Silva Lima. A pretendente: MIRIAN VARELO DE OLIVEIRA, profi ssão: ajudante 
auxiliar, estado civil: solteira, naturalidade: Tauá, CE, data-nascimento: 12/09/1996, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Sebastião de Oliveira 
e de Maria Lúcia Varelo de Oliveira.

O pretendente: JOSELIO SEVERINO DOS SANTOS, profi ssão: encarregado de seção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1980, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Severino dos Santos e de Maria-
na Joana dos Santos. A pretendente: FERNANDA CRISTINA XAVIER, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Cananéia, SP, data-nascimento: 06/05/1981, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mara Regina Barbosa Xavier.

O pretendente: PEDRO PIRES DO NASCIMENTO FILHO, profi ssão: pedreiro, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: Paulista, PE, data-nascimento: 13/07/1973, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Pires do Nascimento e de 
Osana Julia do Nascimento. A pretendente: MARIA SOLANGE DA SILVA, profi ssão: 
agente operacional/lavandeira, estado civil: solteira, naturalidade: Ibimirim, PE, data-
nascimento: 20/01/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: ALEX DOS SANTOS MARTINS, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 02/11/1988, residente e domi-
ciliado em Junqueirópolis, SP, fi lho de Isaldo Pereira Martins e de Maria Célia Alves dos 
Santos. A pretendente: THAMIRES SILVEIRA DE FREITAS, profi ssão: frentista, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1995, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Francisco de Freitas e de 
Keli Regina Silveira Mano.

O pretendente: WELLINGTON DE JESUS BALBINO GIMENES, profi ssão: analista de 
sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1984, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Narciso Gimenes e de Neide 
de Jesus Balbino Gimenes. A pretendente: CINTIA MARIA SILVA, profi ssão: auxiliar admi-
nistrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Alice Silva.

O pretendente: ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS E SANTOS, profi ssão: desen-
volvedor front-end, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/03/1991, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Cicero Ronaldo dos San-
tos e de Maria Aparecida dos Santos e Santos. A pretendente: GLAUCIA OLIVEIRA 
SOPRANI, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, da-
ta-nascimento: 01/10/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Elias Soprani e de Valdete Oliveira Soprani.

A pretendente: IVONE APARECIDA DE ARAUJO, profi ssão: auxiliar de enfermagem, esta-
do civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/1973, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorventino Matias de Araujo e de Josefa da 
Silva Araujo. A pretendente: SIMONE APARECIDA BENOSSI SILVA, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1985, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Francisco Monteiro da Silva e de Neide Benossi.

O pretendente: MATHEUS LIMA ALCANTARA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de fár-
macia, estado civil: solteiro, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 28/03/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nestor Alcantara da Silva 
e de Maria Celeste dos Santos Lima. A pretendente: ALINE XAVIER DE OLIVEIRA, 
profi ssão: manicure, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 18/12/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero 
Noel Silva de Oliveira e de Maria Inês Xavier de Oliveira.

O pretendente: DYEGO FERNANDO MARTINS DA SILVA, profi ssão: enfermeiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Natal, RN, data-nascimento: 29/11/1987, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Fernando Araújo da Silva e de 
Célia Barbosa Martins da Silva. A pretendente: KETHLLEN MINGATOS SANTEIRO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/01/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vanderlei 
Prado Santeiro e de Maria Cicera Mingatos Santeiro.

O pretendente: MALEKA LENDO, profi ssão: administrativo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Angola, data-nascimento: 14/04/1981, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Maleka Vangu e de Nsaku Mpanzu. A pretendente: NIKETA 
TERESA SAMUEL OLIVEIRA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturali-
dade: Angola,, data-nascimento: 02/04/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Kitambala Kamiaka Oliveira e de Manguituka Kasive Landu.

O pretendente: RAFAEL FORTES, profi ssão: arquiteto, estado civil: divorciado, natura-
lidade: Itatiba, SP, data-nascimento: 07/10/1982, residente e domiciliado nesta Capital, 
SP, fi lho de Raul Fortes Antonio e de Sonia Regina Polessi. A pretendente: PATRICIA 
TOMAZ GOMES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 26/01/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Willian Tomaz Gomes e de Mercedes Rozilda Gomes.

O pretendente: GABRIEL HENRIQUE DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/12/1996, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Cloves da Silva e de Simone Nasci-
mento da Silva. A pretendente: PRISCILA DA SILVA DINTOF, profi ssão: assistente vi-
zual merchandisin, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/01/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alvaro Dintof 
e de Neuza Maria da Silva.

O pretendente: JOSUÉ LEAL PEREIRA DO NASCIMENTO, profi ssão: pedreiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1971, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gloria Batista Nascimento. A pretendente: 
VANUZA NOGUEIRA PACHÊCO, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalida-
de: Campo Redondo, RN, data-nascimento: 06/01/1971, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Pachêco da Silva e de Terezinha Nogueira Pachêco.

O pretendente: LUCIANO MENDES DE MATOS, profi ssão: offi  ce boy, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luciano Cardoso de Matos e de Carla Mendes de 
Araujo. A pretendente: BRUNA SILVIA DE ALMEIDA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São José do Rio Preto, SP, data-nascimento: 24/11/1995, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edilson Silva de Almeida e de 
Iolanda dos Santos Silva.

O pretendente: FELIPE STEFERSON CESAR, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1995, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvia Cesar. A pretendente: VIVIAN ALVES 
BEZERRA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 04/04/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Otavio de Carvalho Bezerra e de Joelma Alves Santos.

O pretendente: EDER DE SOUZA CALVO, profi ssão: motorista, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/04/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Nogueira Calvo e de Marineide Gomes 
de Souza Calvo. A pretendente: INGRID DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1995, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Susana dos Santos.

O pretendente: LEONARDO AFONSO GUJEV, profi ssão: marceneiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1977, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Walter Afonso Gujev e de Sonia Regina Gujev. A 
pretendente: SHIRLEI OLIVEIRA LIBEREK, profi ssão: doméstica, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1966, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Liberek e de Darcy de Oliveira Liberek.

A pretendente: AMANDA DA CRUZ COSTA FRANCEZ, profi ssão: assistente adminis-
trativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilson Roberto Gimenes 
Francez e de Rogeria da Cruz Costa Francez. A pretendente: STEPHANY ALANY 
OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 13/01/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Alfredo Vasconcelos da Silva e de Tatiana Oliveira Santos.

O pretendente: ADALTO ALVES SANTOS, profi ssão: repositor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Coração de Jesus, MG, data-nascimento: 26/06/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Ramos dos Santos e de Maria Anita Alves 
Santos. A pretendente: LUCIENE AGUIAR DA SILVA, profi ssão: repositora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ibiaí, MG, data-nascimento: 21/06/1983, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ciriaco Aguiar dos Reis e de Maria de Lourdes Aguiar.

O pretendente: MARCOS ANTONIO ALVES DA COSTA, profi ssão: zelador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Princesa Isabel, PB, data-nascimento: 28/04/1971, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Zacarias Costa da Silva e 
de Elza Alves da Costa. A pretendente: ALDA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de 
enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/05/1969, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alvaro Claudi-
no dos Santos e de Maria José Rodrigues.

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

O pretendente: LAERCIO QUINTILIANO DE MOREIRA, profi ssão: aposentado, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/07/1951, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Getúlio Quintiliano de Moreira e de 
Marcolina Quintiliano de Moreira. A pretendente: IVONE DOS SANTOS, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ribeirão Pires, SP, data-nascimento: 14/10/1960, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Raimundo dos 
Santos e de Maria José dos Santos.

O pretendente: SERGIO PEREIRA SANTOS, profi ssão: agente de apoio técnico, es-
tado civil: viúvo, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/04/1969, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Silva Santos e de Ercilia Pe-
reira Santos. A pretendente: FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA, profi ssão: domés-
tica, estado civil: solteira, naturalidade: Cajazeiras, PB, data-nascimento: 11/04/1978, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Alves de Oliveira 
e de Geralda Bezerra Alves.

O pretendente: DARQUIO XAVIER DE SOUZA, profi ssão: vigilante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/03/1974, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemar Xavier de Souza e de Maria da 
Conceição Pereira Souza. A pretendente: VANUSA VIEIRA FERNANDES, profi ssão: 
líder de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/12/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ednaldo Alves 
Fernandes e de Anísia Vieira Fernandes.

O pretendente: WILSON FRANCISCO DE PAIVA, profi ssão: porteiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/08/1970, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Francisco de Paiva e de Francisca Maria de Pai-
va. A pretendente: APARECIDA DE SOUZA, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado 
civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 08/05/1975, residente e 
domiciliada em Mogi das Cruzes, SP, fi lha de Antonio Jose de Souza e de Maria de Oliveira.

O pretendente: JUVENAL FERREIRA PINTO, profi ssão: conferente, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Serra Preta, BA, data-nascimento: 03/04/1963, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arcanjo Pinto Pereira e de Alice Ferreira do Nascimento. 
A pretendente: DEILZA ARAUJO DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, na-
turalidade: Serra Preta, BA, data-nascimento: 16/04/1972, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Detino Ferreira da Silva e de Orlanda Araujo da Silva.

O pretendente: LUCAS LINS NOVAES, profi ssão: analista de suporte, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1990, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sidinei Moreira Novaes e de Francisca Mo-
nica Lins. A pretendente: THAIS SILVA RODRIGUES, profi ssão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: Franco da Rocha, SP, data-nascimento: 22/01/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis Rodri-
gues e de Lindinalva Ferreira da Silva.

O pretendente: FLAVIO JOSÉ DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1981, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge José da Silva e de Maria José da Silva. A preten-
dente: MANUELE BARBOSA DE LIMA CRUZ, profi ssão: repositora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/1992, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel Lopes da Cruz e de Edilene Barbosa de Lima Cruz.

O pretendente: EDUARDO NASCIMENTO, profi ssão: ourives, estado civil: divorciado, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1974, residente e domiciliado nesta Ca-
pital, SP, fi lho de Ivan Nascimento e de Florinda Cavaleti Nascimento. A pretendente: ELIA-
NE ALEXANDRE DA SILVA, profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1979, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel Rodrigues da Silva e de Creuza Alexandre da Silva.

O pretendente: PAULO HENRIQUE DA PAIXÃO, profi ssão: segurança, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1994, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sueli Aparecida da Paixão. A pretendente: 
SAMANTA GONÇALVES, profi ssão: recepcionista, estado civil: divorciada, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/01/1994, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Gonçalves e de Maria Daluz Gonçalves.

O pretendente: EZIQUIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Barra do Turvo, SP, data-nascimento: 05/10/1977, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Sebastião de 
Oliveira e de Maria Bueno Ribeiro de Oliveira. A pretendente: SEVERINA MARIA DA 
CONCEIÇÃO, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Caaporã, PB, data-nascimento: 10/05/1959, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Maria da Conceição.

O pretendente: DOUGLAS GOUVEIA DOS SANTOS, profi ssão: leiturista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sandoval Rodrigues dos Santos e de 
Mirian Dias Pacheco Gouveia. A pretendente: AMANDA STEFANY CAVALCANTE 
DELPHINO, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 08/12/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Aparecido Delphino e de Rita de Cassia Cavalcante Delphino.

O pretendente: ELVIS CARLOS FARIA, profi ssão: operador de telemarketing, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 14/04/1992, residente e domiciliado nes-
ta Capital, SP, fi lho de João Aparecido Faria e de Aparecida Mailene Faria. O pretendente: 
DIOGO APARECIDO LOURENÇO DE MORAIS, profi ssão: técnico edifi cações, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 12/10/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre de Morais e de Magali da Silva Lourenço.

O pretendente: RONALDO BRASIL DE LIMA, profi ssão: separador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Acopiara, CE, data-nascimento: 18/11/1982, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Dias de Lima e de Rita Brasil de Lima. A pretendente: 
MÔNICA DOS SANTOS GONÇALVES, profi ssão: serviços gerais, estado civil: solteira, 
naturalidade: Itamari, BA, data-nascimento: 24/01/1989, residente e domiciliada neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lha de Anizio Pereira Gonçalves e de Celeana Bispo dos Santos.

O pretendente: LUIZ ALVES DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Januária, MG, data-nascimento: 26/09/1976, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de José Alves da Silva e de Eva Maria da Silva. A pretendente: 
GERCINA PEREIRA DE SOUZA, profi ssão: doméstica, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: Carinhanha, BA, data-nascimento: 30/01/1970, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Moreira de Souza e de Olivia Aquino de Souza.

O pretendente: GABISON GONÇALVES DE OLIVEIRA, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Capim Grosso, BA, data-nascimento: 08/06/1987, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Analice Gonçalves de Oliveira. A pretendente: 
LAIANE SANTOS SOUSA, profi ssão: cuidadora de idosos, estado civil: solteira, natura-
lidade: Salvador, BA, data-nascimento: 27/01/1988, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Adailton Silva Sousa e de Leda Maria Bernades dos Santos.

O pretendente: VICTOR SOUZA MARQUES, profi ssão: militar, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1995, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Apolônio Souza Marques e de Elioneide Inacio da Silva. A pretenden-
te: GRAZIELE DE SOUZA DOS REIS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Gilvan Paulino dos Reis e de Ana Paula de Souza Guedes dos Reis.

O pretendente: RONALDO GIL DE SOUSA, profi ssão: colocador de marmore, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Queimadas, BA, data-nascimento: 27/12/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Gil de Sousa e de Bernadete 
Maria de Souza. A pretendente: ELISANGELA FELIX DE SOUSA, profi ssão: balco-
nista, estado civil: divorciada, naturalidade: Bonito de Santa Fé, PB, data-nascimento: 
23/08/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Luiz 
de Sousa e de Maria Felix de Sousa.

O pretendente: ELIANE DOS SANTOS NASCIMENTO, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Trajano do Nascimento e de 
Maria Francisca Chagas dos Santos Nascimento. A pretendente: CELIANE MORENO 
COSTA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 25/07/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Francisco Lourenço da Costa e de Francisca Moreno Costa.

O pretendente: ERIVALDO FERREIRA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de pintura, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Serra Preta, BA, data-nascimento: 23/05/1973, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joviniano Pereira da Silva e de 
Antonia Ferreira da Silva. A pretendente: JANEIDE GOMES MOURA, profi ssão: do-
méstica, estado civil: solteira, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 
03/05/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ismael Gon-
çalves Moura e de Maria Gomes Moura.

O pretendente: MARCOS CÉZAR PEREIRA SANTOS, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ilha das Flores, SE, data-nascimento: 25/09/1974, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Beneval Pereira dos Santos e de Maria José dos 
Santos. A pretendente: PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA, profi ssão: porteira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Mundo Novo, BA, data-nascimento: 25/05/1979, residente e domici-
liada neste Disrito, São Paulo, SP, fi lha de Alfredo Oliveira Silva e de Maria Ferreira Araujo.

O pretendente: CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, profi ssão: analista 
de atendimento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/04/1990, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Pereira 
de Oliveira e de Jurací Anselmo Santos de Oliveira. A pretendente: TAMIRIS CUPERTI-
NO SANTOS DE MORAES, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 06/05/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Divino de Moraes e de Denise Cupertino dos Santos de Moraes.

O pretendente: ANDRÉ BASHALIDIS, profi ssão: ajudante de irla, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/01/1985, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Efstratios Ilias Bashalidis e de Maria Soares da Silva. A pretendente: 
RAFAELA DE LUNA MOURA, profi ssão: professora de educação infanti, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Limoeiro, PE, data-nascimento: 25/06/1986, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, fi lha de José Bandeira de Moura e de Luiza Antonia de Luna Moura. Pa
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
Distrito São Miguel Paulista

Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GARCEZ DE FREITAS SILVA, profi ssão: cadastrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1981, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Geneci José da Silva e de Marcélia de Freiras 
Silva. A pretendente: CLÉA MÁRCIA RODRIGUES, profi ssão: aux. administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: Cana Brava, MG, data-nascimento: 26/01/1983, 
residente e domiciliada em Mogi das Cruzes, SP, fi lha de Ademar Rodrigues de Abreu e 
de Anivalda Soares de Alkimim.

O pretendente: ALEX DO VALLE DIAS, profi ssão: técnico em enfermagem, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1978, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Dias Sobrinho e de Jurema Catarina 
do Valle Dias. A pretendente: AMABILE FABIANA MARTINS, profi ssão: técnica em 
enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/09/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Roque Martins e de 
Maria Madalena Morcelli Martins.

O pretendente: JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO, profi ssão: porteiro, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Maringá, PR, data-nascimento: 25/03/1955, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jose Augusto do Nascimento e de Terezinha Maria de Jesus. 
A pretendente: DENISE NUNES DO NASCIMENTO, profi ssão: coperia, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/1965, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Severino Luiz do Nascimento e de Geny Nunes 
do Nascimento.

O pretendente: JEFFERSON BEIRÃO DOS SANTOS, profi ssão: feirante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Lenivaldo Alves dos Santos e de Katia Surama 
Beirão. A pretendente: ANNE MICHELLE FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: balconista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 26/06/1992, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jivan dos Santos e de Terezinha Ferreira da Silva.

O pretendente: RODNEY COSTA DE ALMEIDA, profi ssão: cuidador de idosos, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1976, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Osvaldo de Almeida e de Lenira Costa de 
Almeida. A pretendente: ALINE DE SANTANA SILVA, profi ssão: cuidadora de idosos, 
estado civil: solteira, naturalidade: Dirceu Arcoverde, PI, data-nascimento: 31/03/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Nonato da Silva e de Célia 
de Santana Silva.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DE SOUSA AMARAL, profi ssão: aj.geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Nunes Amaral e de Rosineia Cruz 
de Sousa. A pretendente: KELLY CRISTINA SILVA, profi ssão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Jose dos Campos, SP, data-nascimento: 12/03/1984, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Salviano da Silva e de Gisélia 
Luzia da Conceição e Silva.

O pretendente: FERNANDO BRITO BORGES, profi ssão: advogado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Xique Xique, BA, data-nascimento: 28/07/1992, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Pereira Borges e de Sueli Brito Borges. A pretendente: 
MONICA PAIXÃO DOS SANTOS, profi ssão: aux. de recursos humanos, estado civil: 
solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 02/06/1983, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de José Francisco dos Santos e de Elenice Izabel da Paixão.

O pretendente: RAFAEL ROCHA SILVA, profi ssão: coordenador administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Claudio Menezes Silva e de Dirce Benedita da 
Rocha. O pretendente: EDILBERTO PINHEIRO DE AMORIM, profi ssão: garçon, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Acopiara, CE, data-nascimento: 28/10/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Alberto Pinheiro e de Maria Analia de Jesus.

O pretendente: JOSÉ DE JESUS MENDES DA SILVA, profi ssão: encarregado de 
obras, estado civil: solteiro, naturalidade: Morros, MA, data-nascimento: 03/03/1964, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Maria do Nascimento Mendes da 
Silva. A pretendente: JANY MÁRCIA ARAUJO SANTOS, profi ssão: enfermeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Brasilia, DF, data-nascimento: 14/07/1978, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Manoel Arnaldo da Silva Santos e de Maria da 
Paz de Araujo Santos.

O pretendente: DIONISIO GONÇALVES DE SOUSA, profi ssão: professor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 18/09/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Ferreira de Sousa e de Elizabeth Maria 
Gonçalves. A pretendente: YZA CRISTINA DA SILVA, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1977, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Divino da Silva e de Benedita Rozaria da Silva.

O pretendente: ANDERSON ROBERTO GALDINO, profi ssão: professor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Mario Galdino e de Marlene Aparecida dos 
Santos Galdino. A pretendente: LETICIA MARTINS DA SILVA, profi ssão: professora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/08/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Roberto Wilson da Silva e de Maria 
Aparecida Martins da Silva.

O pretendente: GREGORY IFEANYICHUKWU ONYEKWELU, profi ssão: comerciante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Aba - Nigeria, data-nascimento: 08/05/1964, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jonas Onyekwelu e de Regina Onyekwelu. A 
pretendente: CAROLINA LACERDA RIGONATI, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/12/1993, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Alexandre Rigonati Armani e de Maria Irene Lacerda.

O pretendente: ALEXANDRE DELMIRO DOS SANTOS, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1981, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José Delmiro dos Santos e de Maria Regina dos Santos. A 
pretendente: DANIELA CRISTALDO DE LIMA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/1978, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Tomaz de Lima e de Adoraide Cristaldo de Lima.

O pretendente: ANDRÉ RIBEIRO ROCHA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1986, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Ailton Ribeiro Rocha e de Sonia Francisca da Rocha. A pretendente: 
JOSIELMA PAES LANDIM, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Pilão 
Arcado, BA, data-nascimento: 23/06/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Amando Paes Landim e de Anatalia dos Reis Paes Landim.

O pretendente: CLECIO ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA, profi ssão: técnico 
de informatica, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/09/1974, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cirilo Pereira da Silva e 
de Eunice dos Santos Silva. A pretendente: NILCÉIA APARECIDA DIMAS, profi ssão: 
aposentada, estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 
22/11/1955, residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, fi lha de Benedito Dimas e 
de Maria Aparecida Dimas.

O pretendente: CARLOS CESAR NARCISO SOARES, profi ssão: professor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1987, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Arivane Bezerra Soares e de Maria 
Aparecida Narciso Soares. A pretendente: NATALIA MERCI DA SILVA, profi ssão: 
assistente social, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/12/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Wilson Gomes da Silva 
e de Regiani Merci Rafael.

O pretendente: MARCUS VINÍCIUS DE ANDRADE SOUZA, profi ssão: assistente 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: Sorocaba, SP, data-nascimento: 
04/02/1987, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ivanildo Matias de Souza 
e de Maria Augusta de Andrade. A pretendente: LUANA FAGONI RIOS, profi ssão: op. 
de máquinas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/11/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Jakson Rosa Rios 
e de Adriana Alves Fagoni.

O pretendente: LEONARDO PAULA DE MESQUITA, profi ssão: técnico de TI, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1997, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Alves de Mesquita e de Sydnea 
Brito de Souza Paula. A pretendente: TAINA APARECIDA DE SOUSA RODRIGUES, 
profi ssão: publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 12/03/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João 
Herculano Rodrigues e de Lucilene de Sousa Rodrigues.

O pretendente: RAIMUNDO DUARTE DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1972, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Severino Duarte dos Santos e de Helena 
Celina de Souza. A pretendente: FRANCISCA ELIVANGILA GOMES MOTA, profi ssão: 
promotora, estado civil: solteira, naturalidade: Piquet Carneiro, CE, data-nascimento: 
05/03/1975, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Sousa 
Móta e de Maria Gomes Pinheiro Móta.

O pretendente: MICHEL APARECIDO BIANOR DE SOUZA, profi ssão: técnico de 
informatica, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/07/1993, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Rufi no de 
Souza e de Deijanilza Araujo Bianor de Souza. A pretendente: THAILAINE CRISTINA 
FERRASIN, profi ssão: ag. administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 17/06/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Sueli Aparecida Ferrasin.

O pretendente: DANIEL DE ARAUJO FERREIRA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 30/10/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Vanderlei Avelino Ferreira e de Edina Maria 
de Araujo Ferreira. A pretendente: BARBARA SIMONE DOS SANTOS, profi ssão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/06/1982, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Osvaldo Martins dos 
Santos e de Cleonilda dos Santos.

O pretendente: RUY BRITO, profi ssão: tec.eletronico, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Feira Grande, AL, data-nascimento: 23/05/1970, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de José Domingos Brito e de Alaide da Silva Brito. A pretendente: SIMONE 
APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA, profi ssão: coordenadora de produção, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1973, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Geuso Alves de Oliveira e de Cleonice da Silva 
Oliveira.

O pretendente: CELSO NUNIS DA SILVA, profi ssão: moto boy, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1981, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Pedro Nunis da Silva e de Maria José da Costa Silva. A 
pretendente: TAMIRES DOS SANTOS SANTANA, profi ssão: escriturária, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1989, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ariosvaldo Moreira de Santana e de Petronilia 
dos Santos Santana.

O pretendente: SAMUEL MENDES DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Barbosa, SP, data-nascimento: 28/01/1959, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Mendes dos Santos e de Sebastiana 
Maria dos Santos. A pretendente: ROSIMAR MARIA DA SILVA, profi ssão: cozinheira, 
estado civil: solteira, naturalidade: Campo Formoso, BA, data-nascimento: 17/11/1967, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Maria Marina da Silva.

O pretendente: TIAGO BOGDANOV SOUZA, profi ssão: representante comercial, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/1983, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Aires de Souza e de 
Valkiria Bogdanov Souza. A pretendente: CICERA JUSSARA COELHO DE GUSMÃO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/04/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Cicero Coelho de 
Gusmão e de Helena Alice Araujo de Gusmão.

O pretendente: RAFAEL JOSÉ MENDES ROMÃO, profi ssão: técnico de laboratório, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Tadeu Magela Romão e de Maria 
Aparecida Mendes Romão. A pretendente: CAROLINA DA NOBREGA ALMEIDA, 
profi ssão: autonoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/04/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edson José Almeida e de 
Edinalva da Nobrega Almeida.

O pretendente: DIEGO RUFINO DA SILVA, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 09/03/1987, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Yolando da Silva Netto e de Luzia Rufi no da Silva. A pretendente: 
BRUNA CAROLINA HABACHE DA CRUZ, profi ssão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1990, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João da Cruz Neto e de Leonilda Habache da Cruz.

O pretendente: CLÉCIO BORGES DE OLIVEIRA, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1977, 
residente e domiciliado em Sorocaba, SP, fi lho de Benedito Varlindo de Oliveira e de 
Iris Talvas Borges de Oliveira. A pretendente: VANESSA DE ASSIS NUNES, profi ssão: 
consultora fi scal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/03/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Raimundo da Silva 
Nunes Filho e de Francisca Freires de Assis Nunes.

O pretendente: VITOR DA SILVA OLIVEIRA, profi ssão: segurança, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1992, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Ailton Ferreira Oliveira e de Maria Cristina da Silva Oliveira. 
A pretendente: JESSICA PEREIRA GUIMARÃES, profi ssão: cabeleireira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sergio Ribeiro Guimarães e de Edinete Pereira 
de Oliveira Guimarães.

O pretendente: MAURÍCIO JOÃO DO NASCIMENTO JÚNIOR, profi ssão: tecnólogo 
em mecatronica, estado civil: solteiro, naturalidade: Barbalha, CE, data-nascimento: 
09/07/1992, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Maurício João do 
Nascimento e de Maria Lucieuda da Silva Nascimento. A pretendente: CAROLINA 
SANTOS DA SILVA, profi ssão: técnica mêcanica, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 07/10/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Carlos José Cruz da Silva e de Suelene de Barros Santos.

O pretendente: WILBER DE CASTRO SANTOS, profi ssão: funcionário público 
estadual, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/04/1975, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gilson de Castro 
Santos e de Suely de Sousa Castro Santos. A pretendente: JOCELENE CIQUEIRA 
DE OLIVEIRA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 19/05/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José 
Mendes de Oliveira e de Maria Joceli Ciqueira de Oliveira.

O pretendente: JANSEN MAIK OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: analista fi nanceiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Vitória, ES, data-nascimento: 09/02/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Isaque Jesus da Silva e de Celia Aparecida 
Souza de Oliveira. A pretendente: ANA CARLA DO NASCIMENTO SANTOS, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/05/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Joselito dos Santos 
Cunha e de Ieda Pereira do Nascimento Santos.

O pretendente: THIAGO LUIZ DA FONSECA DE OLIVEIRA, profi ssão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 16/08/1984, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Luiz da Fonseca Neto e 
de Elizabete de Oliveira. A pretendente: RAQUEL SOUSA SILVA DE OLIVEIRA, 
profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/04/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João de Oliveira e de 
Hilda Sousa Silva de Oliveira.

O pretendente: LUIS ALBERTO FERREIRA, profi ssão: aux.coordenação, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Mirinzal, MA, data-nascimento: 06/06/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Maria da Conceição Ferreira Silva. A pretendente: 
ISNARA CORREA BARROS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Luis, MA, data-nascimento: 08/06/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Israel Capim e de Maria Cristina Marques Correa.

O pretendente: ANDERSON BERNARDO DO NASCIMENTO, profi ssão: aux. 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/02/1992, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cicero do Nascimento 
e de Ana Cristina de Almeida Bernardo. A pretendente: BEATRIZ BATISTA DOS 
SANTOS, profi ssão: técnica em nutrição, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 22/02/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
João Ferreira dos Santos e de Maria Elizete Batista Peixoto.

O pretendente: WELINGTON LOURENCO LEMES, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Domingos Lourenco Lemes e de Marcia Tome 
Lemes. A pretendente: JULIANA SALES DA SILVA, profi ssão: recepcionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/06/1996, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ailton Sales da Silva e de Oneida Rego Sales 
da Silva.

O pretendente: JOSÉ MÔNICO DA SILVA JUNIOR, profi ssão: eletricista de autos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Mônico da Silva e de Marta de 
Souza. A pretendente: ALAÍS CRISTINA MELO DO CARMO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lho de Alair Santana do Carmo e de Ivone Cristina da 
Silva Melo.

O pretendente: GUSTAVO FERREIRA DE QUEIROZ, profi ssão: aux. de compras, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Nildo de Queiroz e de Cleide 
Odete Ferreira de Queiroz. A pretendente: JÉSSICA DOS SANTOS SOUZA, profi ssão: 
aux. administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/09/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio de 
Souza e de Zilma dos Santos Souza.

O pretendente: ARLINDO NASCIMENTO FERREIRA, profi ssão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Otaviano Lopes Ferreira e de Maria José da 
Hora do Nascimento. A pretendente: ANA PAULA SANTIAGO, profi ssão: educadora 
socio educativa, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/12/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Eli Santiago e de 
Irani Maria Santiago.

O pretendente: MARINALDO ALVES DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 04/08/1955, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Mariano da Silva e de Amara Alves 
de Andrade. A pretendente: MARIA BARBOSA DOS SANTOS, profi ssão: doméstica, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Cristo Rei, PR, data-nascimento: 01/08/1955, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Francisco Barbosa e de 
Justiniana Emilia dos Santos.

O pretendente: DANIEL DIAS DE OLIVEIRA, profi ssão: relações públicas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Rui Reginaldo de Oliveira e de Regina Dias de 
Oliveira. A pretendente: MICHELLE FINEZA, profi ssão: professora de inglês, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/02/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Joel da Silva Fineza e de Zelia Custodio de 
Souza.

O pretendente: REINALDO ANTONIO DOS SANTOS, profi ssão: funileiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1966, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Zeferino dos Santos e de Alice Francisca 
dos Santos. A pretendente: MARCIA ALVES BARROSO CARNEIRO, profi ssão: 
cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
31/07/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Silvio Jose Carneiro.

O pretendente: ALEX ARCANJO DE OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: designer, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/07/1991, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cristovão de Souza Santos e de Roberta 
Arcanjo de Oliveira Santos. A pretendente: PAMELA DE CASTRO SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Acacio da Silva e de Ivone de 
Castro Silva.

O pretendente: RAFAEL WASHINGTON SILVA SANTOS, profi ssão: bancário, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João dos Santos Souza e de Nilze Marina 
Almeida Silva. A pretendente: THALITA RODRIGUES BARBOSA DE SOUZA, profi ssão: 
advogada, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/12/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sidney Novais de Souza 
e de Cristiana Rodrigues Barbosa de Souza.

O pretendente: ROGER DE FARIA SILVA, profi ssão: estoquista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1981, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Marinaldo Jorge da Silva e de Celia de Faria Silva. A pretendente: VIVIAN 
PEREIRA SOARES, profi ssão: aux. de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Agenor da Silva Soares e de Nilza Maria Pereira dos Santos Soares.

O pretendente: ALEXANDRE VIEIRA JOAQUIM, profi ssão: policial rodoviário, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1979, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Daniel de Oliveira Joaquim e de Marisa Vieira 
Joaquim. A pretendente: JÉSSICA CRISTINA DAL BELLO, profi ssão: operadora 
de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/03/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Adilson José Dal Bello e 
de Elza Aparecida Dal Bello.

O pretendente: MOABIO NUNES DE ANDRADE, profi ssão: balconista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 04/11/1966, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Nunes de Andrade e de Floraci Anacleto de 
Andrade. A pretendente: ELIETE PEREIRA DE MOURA, profi ssão: copeira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Trairi, CE, data-nascimento: 25/12/1968, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco Pereira de Castro e de Maria Pinto de Moura.

O pretendente: PAULO DE TARSO JACINTO, profi ssão: aux.almoxarifado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Benedito Jacinto e de Lucineide Maria da Silva 
Jacinto. A pretendente: DAYANE ROSE DOS SANTOS, profi ssão: analista comercial, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Aurino Tadeu dos Santos e de 
Marleide Caetano dos Santos.

O pretendente: JORGE DA SILVA SOUZA, profi ssão: autonomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José Manoel de Souza e de Creuza da Silva Souza. A 
pretendente: MERLIN CRISTINA BENEDITO DE ARAUJO, profi ssão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Benedito de Araujo e 
de Marilene Galdino de Araujo.

O pretendente: EVANDRO MORAES CONCEIÇÃO, profi ssão: gerente restaurante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Euclides da Cunha, BA, data-nascimento: 15/07/1976, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Miguel Conceição e de Anatália de 
Souza Moraes. A pretendente: SILVANIA MARIA DOS SANTOS SOUZA, profi ssão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Bezerros, PE, data-nascimento: 13/10/1984, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Salviano Henrique de Souza e de 
Maria das Graças dos Santos Souza.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: 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 convivente: 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. Obs.: Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os 
documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

O convivente: WANDERLEI DA SILVA EUGENIO, profi ssão: analista de recursos 
humanos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/01/1979, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Waldelir Eugenio e de 
Sandra Regina da Silva. A convivente: LO-RUAMA DE MELLO DA SILVA, profi ssão: 
cozinheira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/08/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Alcides da Silva e de 
Sonia Maria de Mello da Silva. Obs.: Faço saber que pretendem se casar e apresentaram 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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O pretendente: CAIO JAQUIEL GALASSI, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 15/04/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Nilton Peres Galassi e de Marisa Jaquiel Galassi. A pretendente: 
CAROLYNE ELOÁ SANTANA, estado civil solteira, profi ssão fonoaudióloga, nascida 
em Praia Grande - SP, no dia 15/11/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Cristian Augusto Santana e de Marine Eloá da Silva Santana.

O pretendente: LEONES CHAVES DANTAS, estado civil solteiro, profi ssão colocador, 
nascido em Rio Pardo de Minas - MG, no dia 12/11/1996, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Moacir de Souza Dantas e de Elzani Chaves Oliveira 
Dantas. A pretendente: KAREN VANESSA SILVA NERES, estado civil solteira, profi ssão 
repositora, nascida em Montezuma - MG, no dia 23/02/2000, residente e domiciliada em 
Caieiras - SP, fi lha de Antonio Marcos Neres e de Rubnilda Evangelista da Silva Neri.

O pretendente: JONATHAS FABIO ACORINTE GUIMARÃES, estado civil divorciado, 
profi ssão educardor físico, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/07/1983, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edgar de Moura Guimarães e de 
Aparecida Maria Acorinte Guimarães. A pretendente: CLEIDE APARECIDA ROCHA 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão professora de educação física, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 08/10/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Francisco da Silva e de Maria Aparecida Rocha.

O pretendente: FLAVIO NAKAMURA PINTO, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 05/05/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Pinto e de Kazuko Nakamura. O pretendente: MI-
CHEL LIMA LEITE DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão designer de interiores, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 05/09/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Maria de Oliveira e de Maria Helena de Oliveira.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ANDRÉ FERNANDO MARCHESANI DE SOUZA, estado civil solteiro, 
profi ssão engenheiro mecânico e de segurança do trabalho, nascido em São Paulo - SP, 
no dia 10/09/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Esmael de Souza e de Sueli Maria Marchesani. A pretendente: DENISE DA GRAÇA 
SACILOTTO, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 30/10/1982, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de José 
dos Santos Sacilotto e de Noemia da Graça Sacilotto.

O pretendente: LEANDRO CÉSAR TEIXEIRA ROSSI, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em Santo André - SP, no dia 10/01/1980, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Julio César Moreno Rossi e de Maria 
Aparecida Teixeira Rossi. A pretendente: DANIELA CHAVES SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão artista visual, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/12/1982, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Souza Santos 
e de Iara Chaves Santos.

O pretendente: PAULO AUGUSTO ALVES ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/04/1966, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Augusto Alves Rocha e de Tereza 
Lago Rocha. A pretendente: INÊS PIRES DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão 
cirurgiã dentista, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/08/1969, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Pires de Andrade e de Francisca 
Sposito Pires de Andrade.

O pretendente: MAURICIO APARECIDO DE GODOY DIAS, estado civil solteiro, 
profi ssão corretor, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/02/1982, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Leitão Dias e de Marlene 
de Godoy Dias. A pretendente: TAYS DOS SANTOS COSTA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 29/06/1990, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Ferreira da Costa e 
de Valdete dos Santos Costa.

O pretendente: RODRIGO MARTINS CABRERA, estado civil solteiro, profi ssão admi-
nistrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/06/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Martins Cabrera e de Maria Helena Braga 
Cabrera. A pretendente: NATÁLIA FÁTIMA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
gerente comercial, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 30/04/1988, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edeval Marinho da Silva e de 
Cleide Suelin Malos Espírito da Silva.

O pretendente: ROBSON JOSE SOARES DE AZAVEDO, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/03/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Gomes de Azevedo e de Carmelina Soares do 
Carmo. A pretendente: PATRICIA GOMES NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão 
assistente administrativo, nascida em São Paulo - SP, no dia 18/05/1993, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Juarez Antonio Nascimento e de 
Maria de Lourdes Domingos Gomes.

O pretendente: PAULO CÉSAR BARONI, estado civil divorciado, profi ssão professor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 01/01/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jose Carlos Baroni e de Teresa Conceição Souza Baroni. A pre-
tendente: BRUNA CAMILLO GOMES, estado civil solteira, profi ssão fotógrafa, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 23/04/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Carlos Liborio Gomes e de Laura de Fátima Camillo.

O pretendente: ANDRÉ RIBEIRO BRAGA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de 
obras, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/09/1979, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Miguel Ribeiro Braga e de Claudete Apare-
cida Ribeiro Braga. A pretendente: DÉBORA EUSTAQUIO DAVI MADEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/09/1982, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Batista Davi Madeira e de 
Francisca Francineide Eustaquio Madeira.

O pretendente: BRUNO PEGORARI, estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido em 
Itapira - SP, no dia 24/04/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Odair Pegorari e de Rejane Soares Costa Pegorari. A pretendente: CATHERINE 
ELISABETH BRENNER GALLI, estado civil solteira, profi ssão professora/advogada, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 26/08/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Vladimir Galli e de Susanne Barbara Brenner Galli.

O pretendente: WALTER SOUZA LIMA JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/02/1979, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Walter Souza Lima e de Laura Garcia Lima. A 
pretendente: CRISTIANE PIERUZZI, estado civil divorciada, profi ssão administradora, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 03/08/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Pieruzzi e de Fátima Casagrande Pieruzzi.

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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2ª Vara da Família e Sucessões - Regional Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 
DIAS. PROCESSO Nº 1020765-10.2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família 
e Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCIANA LEAL 
JUNQUEIRA VIEIRA REBELLO DA SILVA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FABIAN THEBAS 
ALTORFER, Brasileiro, Casado, Gerente Comercial, CPF 213.862.758-67, com endereço à Alameda 
Guaracy, 42, Condomínio Parque Xapada de Itu, Itaim Mirim, CEP 13312-835, Itu - SP que por este 
Juízo, tramita de uma ação de Execução de Alimentos, movida por Enrico Dadalto Altorfer. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 528, § 7º, foi determinada a 
sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, o qual fluirá após o prazo de 
30 (trinta) dias do edital, pague a quantia de R$50.100,23 (Cinquenta mil e cem e vinte e três 
centavos), (devidamente atualizado e acrescido das pensões que se vencerem ao longo da demanda, 
nos termos da Súmula 309 do STJ) ou comprove que já o fez ou, ainda, justifique a impossibilidade de 
efetuá-lo, SOB PENA DE PRISÃO. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo. 

4ª VC – Reg. Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013367-
21.2010.8.26.0009. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Akemi Okoda Oshiro Kato, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
RENATA FERREIRA BORGES, RG 23.924.383-3, CPF 173.745.398-35, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum por parte de Condomínio Villa Marbella, objetivando a condenação 
da requerida ao pagamento de R$4.179,02 (Out/2010), a ser devidamente atualizado, referentes às 
cotas condominiais inadimplidas, além das que vencerem no curso da ação e demais taxas, do 
Apartamento n.º 103, integrante do Condomínio Autor. Encontrando-se a requerida em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de maio de 2018. 

12ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital. Intimação Prazo 20 Dias Processo 
0138529-10.2011.8.26.0100, em fase de Cumprimento de Sentença nº 0043242-44.2016.8.26.0100. 
O Dr. FERNANDO JOSÉ CÚNICO, Juiz de Direito da 12ª Vara Cível do Foro da Comarca da 
Capital/SP, FAZ SABER, pelo presente edital, com prazo de 20 dias, que processam-se por este Juízo e 
respectivo cartório os autos de Procedimento Sumário movida move NOTRE DAME INTERMÉDICA 
SAÚDE S.A., em face de CCCOOP-Cooperativa Trabalho dos Profissionais de Credito Cobrança 
Caixa e Telemarketing. Inscrita no CNPJ/MF 03.837.280/0001-85, com incurso no art. 257, inciso III do 
NCPC. E como esteja a executada em lugar incerto e não sabido, não sendo possível intima-la 
pessoalmente quanto ao presente cumprimento de sentença que lhe é movido, intima-la pelo presente à 
promover o pagamento integral da condenação fixada na sentença proferida no processo em epígrafe, no 
importe de R$ 82.261,01 (oitenta e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e um centavo), que 
deverá ser atualizado nos termos do título executivo judicial até o efetivo pagamento. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. 
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