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BOLSAS
O Ibovespa: -1,33% Pontos: 
88.624,45 Máxima de +0,7% 
: 90.452 pontos Mínima de 
-1,98% : 88.041 pontos Volume: 
R$ 14,98 bilhões Variação em 
2018: 16% Variação no mês: 
-0,98% Dow Jones: -2,88% 
(às 18h30) Pontos: 25.082,83 
Nasdaq: -3,11% (às 18h30) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,8547 Venda: R$ 3,8552 
Variação: +0,37% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,95 Venda: R$ 4,05 
Variação: +0,83% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,8307 Venda: R$ 
3,8313 Variação: +0,07% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,8270 
Venda: R$ 4,0100 Variação: 
+0,75% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,42% ao 
ano. - Capital de giro, 9,13% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40% 

OURO
 Ouro Cotação: US$ 1.246,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,56% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 152,000 
Variação: +1,33%

Cotação: R$ 3,8550 Variação: 
+0,29% - Euro (às 18h30) Com-
pra: US$ 1,134 Venda: US$ 1,134 
Variação: -0,12% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,3700 Venda: R$ 
4,3720 Variação: +0,34% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3100 Ven-
da: R$ 4,5500 Variação: +0,66%

Pontos: 7.210,20 Ibovespa 
Futuro: -1,23% Pontos: 88.645 
Máxima (pontos): 90.570 Míni-
ma (pontos): 88.095 Global 40 
Cotação: 834,962 centavos de 
dólar Variação: -0,31%

“Uma mulher leva vinte 
anos para fazer do 
seu fi lho um homem 
- outra mulher, vinte 
minutos para fazer 
dele um tolo”.
Helen Rowland (1875/1950)
Jornalista norte-americana 

Representantes do em-
presariado brasileiro 
e norte-americano es-

peram que o futuro governo 
do Brasil conclua o acordo 
de reconhecimento mútuo, 
entre os programas brasileiro 
e americano de Operador Eco-
nômico Autorizado (OEA). O 
tema foi tratado na reunião 
plenária do Conselho Empre-
sarial Brasil-Estados Unidos, 
ontem (4), em São Paulo. 
A Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) divulgou 
um estudo que mostra que 
a adoção do programa pode 
adicionar US$ 50,2 bilhões ao 
PIB brasileiro até 2030.

Empresariado brasileiro 
deseja que novo governo 
conclua acordo com EUA

O programa OEA foi criado 
em 2014 e prevê que impor-
tadores, exportadores, trans-
portadores e agentes de carga 
sejam certificados nos dois 
países para ter prioridade e 
dar agilidade na liberação de 
suas operações e cargas nas 
aduanas. Os agentes do co-
mércio devem cumprir vários 
requisitos. Segundo o estudo da 
CNI, os atrasos decorrentes da 
burocracia aduaneira aumen-
tam, em média, cerca de 13% 
os custos de exportação e em 
14% os de importação no Brasil. 

Além de reduzir o tempo e 
os custos nos processos de 
exportação e importação, os 

empresários sugerem que o 
acordo pode evitar a dupla 
tributação dos países. A CNI 
argumenta que a conclusão do 
acordo é uma prioridade para 
a indústria e trará mais celeri-
dade às operações comerciais 
no exterior, além de facilitar 
os investimentos e aumentar 
a competitividade das multina-
cionais nos dois países.

Em pesquisa da CNI feita 
em parceria com a FGV, 23% 
das 589 empresas exporta-
doras ouvidas consideram os 
Estados Unidos como o país 
mais atrativo para estabele-
cer relações comerciais. Em 
seguida, aparecem México 

Para a maioria dos empresários brasileiros, o mercado norte-americano deve ser

prioritário para a busca de acordos comerciais.

(8,4%), China (6%) e Colôm-
bia (3%), como os países que 
mais atraem o empresariado 
brasileiro. Entre os blocos, a 
União Europeia é mais citada 
pelas empresas.

Para a maioria dos empre-

sários brasileiros, o mercado 
norte-americano deve ser prio-
ritário para a busca de acordos 
comerciais. As exportadoras 
brasileiras também pretendem 
ter os Estados Unidos como 
principal parceiro comercial 

ou ampliar sua participação 
no comércio americano. Em 
seguida, o interesse dos em-
presários é por países da Amé-
rica do Sul, como Argentina, 
Colômbia, Chile, Paraguai e 
Peru (ABr).

O Conselho Nacional de Edu-
cação (CNE) aprovou ontem 
(4) a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) do ensino 
médio. O documento defi ne 
o conteúdo mínimo que será 
ensinado em todas as escolas 
do país, no ensino médio, 
públicas e privadas. Deverá 
ser implementada até 2020. 
“O ensino médio não é mais o 
mesmo ensino médio para todo 
mundo. Ele precisa trabalhar 
com diferenças que existem 
do ponto de vista regional e 
até individual do próprio es-
tudante”, diz o presidente da 
comissão da BNCC no CNE, 
Eduardo Deschamps.

O novo ensino médio de-
termina que os estudantes 
tenham uma parte do currículo 
comum e outra direcionada a 
um itinerário formativo, esco-
lhida pelo próprio aluno, cuja 
ênfase poderá ser em lingua-
gens, matemática, ciências da 
natureza, ciências humanas ou 
ensino técnico. “Vemos esse 
processo como um ganho para 

Os estudantes terão uma parte 

do currículo comum e outra 

direcionada a um itinerário 

formativo.

Confi rmado para o Ministé-
rio da Justiça e Segurança do 
governo Jair Bolsonaro, Sergio 
Moro anunciou ontem (4) mais 
dois nomes para a pasta. O 
secretário-executivo será Luiz 
Pontel, delegado da Polícia 
Federal, e o novo secretário 
Nacional de Segurança Pública 
vai ser o general da reserva Gui-
lherme Teophilo. Moro afi rmou 
ainda que o general Teophilo 
irá reestruturar, restaurar a 
autonomia da Secretaria Na-
cional de Segurança Pública 
e aperfeiçoar os padrões de 
segurança. 

Ele elogiou o futuro secretá-
rio “Mais do que um homem de 
ação, eu queria um homem de 
gestão. Fiquei impressionado 
positivamente com o trabalho 
[de Teophilo] no Rio de Janei-
ro”, disse. Guilherme Theophilo 
foi candidato ao governo do 
Ceará pelo PSDB. Formado 
em processamento de dados, 
está na reserva desde março. 
No Exército, foi instrutor da 
AMAN e da Escola de Comando 
e Estado Maior do Exército.

Também foi observador Mili-
tar das Nações Unidas na Amé-
rica Central e Comandante do 

Futuro Ministro da Justiça e 

Segurança, Sergio Moro.

PIB da construção 
deve crescer
1,3% em 2019

São Paulo - O Sinduscon-SP 
e a FGV anunciaram ontem (4), 
a estimativa de que o Produto 
Interno Bruto (PIB) do setor 
subirá 1,3% em 2019. Este 
resultado, porém, dependerá 
do crescimento de 2,5% do PIB 
nacional no próximo ano. Essa 
projeção leva em consideração 
o início de uma retomada neste 
segundo semestre e a expectati-
va de uma política econômica de 
reequilíbrio das contas públicas, 
reforma da Previdência e desbu-
rocratização para empreender.

Com base nos dados do PIB 
do terceiro trimestre divulga-
dos pelo IBGE recentemente 
e alta de 0,7% na construção, 
o SindusCon-SP estima que o 
PIB da construção em 2018 
deve fechar em queda de 2,4%. 
Ainda segundo o IBGE, a taxa 
acumulada até setembro do 
PIB da construção é de recuo 
de 2,6%. Apesar do cenário 
negativo, o ano indica uma leve 
melhora, com aumento nos 
lançamentos e vendas, redução 
de distratos, crescimento do 
crédito imobiliário e redução 
no número de demissões (AE).
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Ministro da Fazenda,

Eduardo Guardia.

São Paulo - O ministro da 
Fazenda, Eduardo Guardia, fez 
um apelo ontem (4), para que 
o próximo governo comece o 
ajuste fi scal com a reforma da 
Previdência. 

“É o cerne do problema”, ele 
disse, em palestra em evento da 
Febraban. Na sua visão, o Brasil 
ainda tem a chance de fazer um 
ajuste fi scal gradual e, saben-
do de suas vulnerabilidades, 
precisa enfrentá-las antes que 
o cenário externo “fi que ainda 
mais adverso”. 

“Outras economias não con-
seguiram realizar um ajuste 
fi scal, e isso leva a medidas 
urgentes de curto prazo, que 
no Brasil acabariam reforçando 
as distorções que temos”, disse 
Guardia, que ressaltou que, na 
reunião do G-20, o tom era de 
preocupação com 2019.

Na opinião de Guardia, seria 
um erro revogar o teto de gas-
to, que se tornou uma espécie 
de garantia aos investidores 
internacionais de que haverá 
algum controle de despesas. E, 
para que o teto seja respeitado, 

São Paulo - Para um cres-
cimento mais robusto da 
economia brasileira será 
preciso uma queda mais forte 
dos juros, disse ontem (4), 
o presidente da Federação 
Brasileira de Bancos (Febra-
ban), Murilo Portugal. “Quem 
empresta quer emprestar para 
o maior número de pessoas e 
empresas, aumentando o vo-
lume de negócios e reduzindo 
os riscos. Quanto menores 
forem os juros, mais pessoas 
poderão usar o crédito”, disse, 
em almoço anual da entidade, 
que reuniu dirigentes das ins-
tituições fi nanceiras do País. 

Ele afi rmou ainda que houve 
avanços no âmbito do ajuste 
fi scal ao longo dos últimos 
dois anos e que a expectativa 
é de que uma reforma da pre-
vidência possa ser alcançada 
em 2019. Para ele, 2018 foi o 
segundo ano de recuperação 
do crescimento econômico 
após uma das mais profun-
das recessões da história do 
Brasil, mas que o crescimento 
registrado, contudo, ficou 
aquém do que se esperava no 
fi nal do ano passado. 

Presidente da Febraban, 

Murilo Portugal.
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Whatsapp na consulta
Pesquisa feita pela APM e pela 

Global Summit com médicos pau-
listas aponta que 85,02% aprovam 
o uso do Whatsapp e outros aplica-
tivos no relacionamento com seus 
pacientes. Entre os profi ssionais 
que utilizam esse tipo de aplicativo, 
42,7% conversam sobre dúvidas 
entre as consultas, 34% recebem 
imagens e exames dos pacientes e 
23,3% disseram que ainda não o uti-
lizam, apesar de serem favoráveis. 

O futuro ministro da Cidada-
nia e Ação Social, deputado fe-
deral Osmar Terra (MDB-RS), 
disse ontem (4) que o MDB vai 
dar apoio a todas as propostas 
feitas pelo presidente eleito Jair 
Bolsonaro que sejam defendi-
das pela população. “O presi-
dente Bolsonaro é o símbolo 
de um conjunto de propostas 
que a população está cheia de 
esperança que aconteçam. Não 
vai ser o MDB que vai frustrar 
essa esperança”, disse ao che-
gar ao gabinete da transição no 
CCBB, em Brasília.

Se o partido fará parte ou não 
da base do governo, segundo 
Terra, isso é outra discussão. 
“Bolsonaro tem tido uma 
postura de ouvir as bancadas 
temáticas e agora está con-
versando com os partidos. Ele 
vai expor o que o governo está 
pensando e deve pedir que se 
votem com as propostas do 
governo”, disse.

Para Terra, Bolsonaro está 
com um pensamento bem 
equilibrado sobre as reformas, 
“que não é para prejudicar os 
que sofrem mais”. “Ele mesmo 

CNE aprova nova base nacional 
curricular para o ensino médio

Movimento pela Base Nacional 
Comum Curricular, Alice Ribei-
ro, disse que houve avanços 
importantes comparando o 
documento da BNCC apresen-
tado em abril e o documento 
fi nal. Segundo ela, as redes de 
ensino passarão a contar com 
“a faca e o queijo na mão”, para 
implementar o novo ensino 
médio. O MEC apresentará os 
referenciais que servirão de 
norte para as redes de ensino 
implementarem os itinerários 
formativos.

Os estados, que detêm a 
maior parte das matrículas do 
ensino médio, terão um ano 
para fazer o cronograma da 
implementação da BNCC e um 
ano para implementá-la, ou 
seja, o documento deverá che-
gar na prática, nas escolas, até 
2020. Após a implementação, o 
documento será revisto em três 
anos, em 2023. Ainda terão que 
ser adequados ao novo ensino 
médio, os livros didáticos, a 
formação de professores e o 
Enem (ABr).

a educação brasileira”, diz a 
secretária de Educação Básica 
do MEC, Kátia Smole. Segundo 
ela,  governo se preparou para 
apoiar os sistemas de ensino e 
as redes estaduais no processo 
de implementação da BNCC. 

A secretária-executiva do 

Próximo governo 'deve 
começar' com a Previdência

é necessário realizar a reforma 
da Previdência. “A manutenção 
do teto é crível pelos próximos 
quatro anos, pelo menos até o 
próximo governo”, disse.

Para o ministro, a continui-
dade do processo de reformas 
vai exigir um diálogo entre os 
poderes Judiciário e Legislativo. 
Também afi rmou que os gover-
nos estaduais precisam controlar 
os gastos, que ainda crescem 
mais que a infl ação (AE).

Moro anuncia secretários 
para Ministério da Justiça

10º Grupo de Artilharia de Cam-
panha, em Fortaleza; Assistente 
do Ministro-Chefe do Gabinete 
de Segurança Institucional da 
Presidência e Comandante 
de Logística do Exército em 
Brasília. Pontel é atualmente 
secretário Nacional de Justiça 
do Ministério da Justiça, mas 
tem larga experiência na PF. Ele 
integrou a equipe que investigou 
o Banestado e atuou na prisão do 
doleiro Alberto Youssef, um dos 
principais personagens também 
das apurações da Operação 
Lava Jato (ABr).

Para Brasil crescer, juros 
‘têm de cair’ ainda mais

“Mas vimos a partir de ou-
tubro um afrouxamento das 
condições fi nanceiras, com 
queda das taxas de juros de 
mercado, apreciação do Real, 
elevação da bolsa de valores 
e dos preços de ativos bra-
sileiros, e uma melhora dos 
indicadores de confi ança de 
empresários e consumidores 
que já se refl etem em sinais 
de aceleração da atividade 
econômica e do emprego”, 
destaca. Segundo ele, o mer-
cado de crédito continua em 
gradual recuperação, infl uen-
ciado pelo crédito livre aos 
consumidores (AE).

MDB ‘apoiará governo’ 
em propostas defendidas 

pela população

disse que não vai fazer reforma 
para matar os velhinhos. Vai ser 
uma reforma muito cuidadosa, 
preservando quem está em 
situação mais difícil”, explicou 
Terra, ao falar da proposta da 
reforma da Previdência.

O deputado do MDB de-
fendeu ainda um reforma no 
sistema de segurança pública 
que, para ele, tem uma legis-
lação que benefi cia a soltura 
dos bandidos (ABr).

Futuro ministro da Cidadania 

e Ação Social, deputado federal 

Osmar Terra (MDB-RS).
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Black Friday x 
Consumo Consciente

A Black Friday passou e 

já estamos pensando nas 

lembrancinhas de Natal

Alguns aproveitaram para 
comprar os seus presen-
tes nesta que virou mais 

uma data de vendas no país, 
principalmente na internet. 
Segundo o Ebit, neste ano o 
varejo online vendeu R$ 1,9 
bilhões, com um aumento de 
17% em relação ao ano passa-
do. Mas o mesmo órgão espe-
rava a cifra de R$ 2,1 bilhões 
para este ano.

É interessante que os si-
tes eletrônicos de vendas e, 
principalmente, a sua parte 
de logística e processos estão 
começando a fi car prepara-
dos para este dia de boomde 
atividades. Quem mostra este 
dado é o site Reclame Aqui, que 
apontou 2.912 reclamações 
nas 24 horas do dia da Black 
Friday, sendo 33% a menos do 
que no ano passado. 

Não só o bombardeio de pu-
blicidade na TV, jornais, rádios 
e internet, mas a invasão de 
anúncios nos nossos e-mails 
e mídias sociais. Tudo isso fez 
com que muitos resolvessem 
comprar o que talvez não es-
tivessem precisando ou ainda 
“só para aproveitar o que es-
tava barato”.

Mas também não era apenas 
a Black Friday, era a semana 
Black Friday, o fi m de semana 
Black Friday, o mês Black Fri-
day. Engraçado que em minha 
aula de inglês, Friday era sexta-
-feira, mas deixa pra lá.

Sim, estamos precisando 
mexer na economia, mover 
o consumo para voltarmos a 
crescer e sair desta recessão 
que muitos da geração Mille-
nium nunca tinham passado. 
Precisamos fabricar mais, 
produzir mais, vender mais e 
fazer a roda econômica girar. 
Mas sempre com muita cons-
ciência!

O momento é crítico e muito, 
amigos e amigas estão desem-
pregados buscando vagas há 
mais de um ano. Mas o motor 
do consumo vai salvá-los? Não 
sei se só isso é sufi ciente. O 
que sei é que neste momento 
precisamos ter ainda mais 
consciência nas nossas com-
pras e débitos nos cartões de 
crédito. Precisamos entender o 
momento econômico do Brasil 
e do mundo, além destas tur-
bulências políticas pelas quais 
estamos passando. 

Para isso, o Instituto Akatu 
nos ensina a questionar antes 
de digitar o número do seu 

cartão:
 1. Por que comprar?Você 

realmente precisa ou está 
sendo estimulado por 
propagandas e impulso 
do momento? É impor-
tante comprar agora ou 
pode esperar o mês que 
vem?

 2. O que comprar? Neste 
momento precisa anali-
sar as opções e escolher 
algo que as caracterís-
ticas realmente aten-
dam à sua necessidade, 
pois atributos demais 
no produto podem ser 
desperdícios .

 3. Como comprar? À vista, 
a prazo, no cartão? Vou 
conseguir pagar as pres-
tações? Não se somarão 
às já existentes? Será que 
o meu momento fi nancei-
ro permite?

 4. De quem comprar? Este 
produtor ou empresa 
é confi ável? Esta loja é 
indicada? Já ouviu falar 
de algum problema com 
a empresa sobre mão de 
obra escrava ou trabalho 
infantil? Pesquisou o 
preço?

 5. Como usar? Usar com de-
licadeza para não quebrar 
e ter que comprar outro. 
Usar até o fi m, não em 
função da moda ou da 
novidade. Lembre-se da 
energia e dos recursos 
naturais e pessoais que 
foram utilizados para o 
seu produto estar com 
você.

 6. Como descartar? Depois 
de usar o que fará com o 
produto? Ele não desa-
parecerá como mágica. 
Você poderá doar? Reci-
clar? Transformar? Tem 
que pensar nisso antes 
de comprar!

 
Pois é, perguntas que pare-

cem fáceis, mas que no nosso 
dia a dia não nos fazemos. O 
consumo consciente tem a 
ver com você atender as suas 
necessidades sem com isso afe-
tar a sua condição monetária 
(entenda-se endividamento), 
a sua condição produtiva 
(leia-se trabalho, será que 
você continuará empregado 
ou recebendo?) e os impactos 
diretos no planeta e nas pesso-
as. Vamos nos desenvolvendo 
sempre!

 
(*) - Doutorando em Sustentabilidade 

pela USP/EACH, mestre em 
Administração pela PUC/SP; 

graduado em Marketing e Publicidade 
pela ESPM/SP; professor da 
graduação e MBA da ESPM

(www.marcusnakagawa.com).

Marcus Nakagawa (*)
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Ciência e Tecnologia

News@TI
Simulador cirúrgico de realidade virtual 
reduz tempo de treinamento de cirurgião 
@Especialista em cirurgias simuladas por computador, Anderson 

Maciel, Membro do IEEE, maior organização profi ssional dedicada 
ao avanço da  tecnologia em benefício da humanidade, e Professor 
do Instituto de Informática na Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, lidera grupo de pesquisa que tem como objetivo desenvolver 
simuladores que reduzem o tempo de treinamento de um cirurgião 
experiente. Usando aplicações médicas de realidade virtual e aumen-
tada, estes simuladores proporcionam maior realismo na aparência 
dos órgãos vivos e de reação ao contato com os outros órgãos. Hoje, 
a realidade virtual já está presente em muitos setores, “mas a popu-
lação só conhece VR nos games”, salienta o professor. No entanto, 
as aplicações da VR na medicina são de extrema importância para 
reduzir os riscos em cirurgias de alta complexidade, por exemplo. “É 
importante ressaltar, que ainda há muitos problemas que impedem 
a ampla disseminação de algumas técnicas cirúrgicas avançadas, 
pois esses procedimentos são muito mais complexos. Exigem que os 
cirurgiões sejam mais treinados e experientes.”, comenta. Segundo 
Maciel, o projeto utiliza aspectos- chave como o realismo visual e 
realismo físiológico, e incorpora o estímulo háptico --- sensação do 
tato –  para garantir melhor efetividade no treinamento da cirurgia. 
Confi ra projeto do professor Anderson Maciel no link https://fi nnpar-
tners.box.com/s/8tsdju54qo5heguj99eu9x2cujql934e. 

Essa possibilidade é real e, em pou-
co tempo, ocorrerá a extinção de 
profi ssões que um dia estiveram 

em ascensão. Outro dado é que, 45% 
das profi ssões sejam automatizadas até 
2055. Com a tecnologia,  a era dos dados a 
exemplo da inteligência artifi cial, machi-
ne learning, assim  como a programação 
robótica, realidade virtual, impressão em 
3D, internet das coisas, educação maker, 
computação quântica, produção de víde-
os para internet, entre outros, ditarão as 
regras de se fazer negócio. 

Como preparar e desenvolver as crian-
ças do “futuro” para essas habilidades e 
competências do Século XXI? De acordo 
com a British Council, menos de 1% da 
população brasileira apresenta algum grau 

de fl uência do inglês, e 5% dos brasileiros 
falam o idioma. Países menores que o Brasil, 
como Chile e Argentina – ambos latinos, 
têm mais pessoas falando inglês. O Brasil, 
infelizmente, ocupa a 41ª colocação de um 
ranking de 70 países desenvolvido pela EF 
Education First.

É um caminho logo, certamente, porém o 
primeiro passo é urgente: conceder a elas 
o direito à educação bilíngue, pois, mais do 
que nunca, falar inglês é imprescindível 
para que sejam cidadãos e profi ssionais glo-
bais. “Formar cidadãos éticos, que tenham 
capacidade para a resiliência, fl exibilidade 
e consciência crítica para um mundo em 
transformação é, sem dúvida, um grande 
desafi o para as escolas e aos professores. 
Uma tendência a ser seguida pelas escolas 

é construir o material pedagógico baseado 
nos pilares da UNESCO que são: aprender 
a conhecer, aprender a fazer, aprender a 
conviver e aprender a ser,” diz Virgínia.

Antigamente, as matérias ensinadas nas 
escolas eram conhecidas de cor: Portu-
guês, Matemática, Ciências etc. Hoje em 
dia, grandes escolas acrescentaram itens 
como Robótica, Educação Financeira, 
Educação Socioemocional e Educação 
Bilíngue. Alguns colégios entenderam 
e abraçaram a missão de formar alunos 
para a vida, e não apenas para o merca-
do. A Educação Bilíngue faz parte deste 
espectro porque não se restringe à apren-
dizagem do idioma, mas inclui refl exões 
sobre cultura, tolerância, diálogo com o 
próximo e cidadania global.

As Profi ssões do Futuro e o impacto
nas escolas

De acordo com o Relatório Fórum Econômico Mundial, cerca de 65% das crianças que hoje estão no Ensino 
Fundamental trabalharão em funções que ainda não existem

“Não acredito no amor 
como posse. Amor é 
para dar e receber, é 

a doação do outro para a gente. 
Assim deve ser enxergado: 
dar e receber. Às vezes não 
recebemos, mas é importante 
continuar dando. A posse não 
funciona no amor”, afi rmou o 
rei. Em entrevista concedida à 
Agência Efe e mais três jornais 
mexicanos, Roberto Carlos não 
conseguiu evitar falar do tema 
mais recorrente em sua obra, 
o amor. 

Para ele, o sentimento não 
muda com o tempo e o único 
que varia é a maneira como se 
fala dele. “As histórias de amor 
são sempre iguais. A forma de 
falar do amor é que muda. O 
amor que você sente por uma 
mulher, por uma pessoa, é sem-
pre igual, a maneira de falar é 
que é diferente. Antigamente, 
existia um pouco mais de liris-
mo e romantismo nas canções”, 
argumentou. Segundo o rei, no 
entanto, todas as formas são 
respeitáveis. “Sabemos que 

O disco, um LP azul produzido pela Sony Music, tem dez faixas, 

incluindo “Llegaste” e “Esa mujer”, com Jennifer Lopez e 

Alejandro Sanz, respectivamente.

O corpo  do ex-presidente 
dos Estados Unidos, George 
H. W. Bush (1989-1993), 
94 anos, será enterrado ao 
lado do  “amor da sua vida”, 
como ele defi nia sua mulher 
Barbara Bush, na área da 
Biblioteca Bush, situada na 
cidade de College Station, a 
160 quilômetros de Houston, 
no Texas. Hoje (5), haverá 
uma cerimônia privada, em 
Houston, na Igreja Episcopal 
de St. Martin, local que ele e 
sua mulher, que morreu em 
abril, frequentavam assidu-
amente.

As cerimônias de despedi-
das do ex-presidente come-
çaram na segunda-feira  (3), 
com a chegada do corpo dele 
no Capitólio, em Washington, 
para o velório. Foi recebido 
por um comitê integrado 
pelos líderes da Câmara dos 
Representantes e do Senado, 
tanto do Partido Democrata 
como do Republicano, e 
liderado pelo seu fi lho, o ex-
-presidente George W. Bush 
(2001-2009). No Capitólio, o 

O presidente Donald Trump foi ao velório do ex-presidente 

George W. Bush, em Washington.
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Roberto Carlos: “Não acredito 
no amor como posse”

Roberto Carlos não gosta de posse: pelo menos não no campo do amor, como revelou

penso, mas prefi ro não entrar 
em detalhes”, declarou.

Ganhador em 2015 do prêmio 
Billboard Lifetime Achieve-
ment em reconhecimento à 
sua carreira, no mesmo ano foi 
eleito Personalidade do Ano nos 
prêmios Grammy Latino, quan-
do recebeu uma homenagem 
em Las Vegas. Autor de mais 
de 500 canções, o rei disse que 
o seu processo criativo varia e 
às vezes as músicas saem ca-
sualmente. “A musa às vezes é 
uma situação, uma pessoa que 
vemos ou ouvimos. A minha 
principal musa para fazer can-
ções é a vida”, concluiu.

Roberto Carlos se apresenta 
em Puebla e em Guadalajara. 
No domingo (9), a turnê pelo 
México chega ao fi m, com uma 
apresentação em Querétaro. O 
disco apresentado, um LP azul 
produzido pela Sony Music, tem 
dez faixas, incluindo “Llegaste” 
e “Esa mujer”, com Jennifer 
Lopez e Alejandro Sanz, res-
pectivamente (Gustavo Borges/
Agência EFE).

existe uma forma diferente de 
falar do amor hoje. Não signifi -
ca que o amor seja diferente”, 
enfatizou.

No último fi m de semana, o 
cantor lotou o Auditório Na-
cional, na Cidade do México, 
com capacidade para 10 mil 
pessoas, onde apresentou 
“Amor sin límite”. A turnê 
do novo álbum também pas-

sou pelas cidades de León 
e Monterrey. Aos 77 anos, 
Roberto Carlos mostra uma 
vitalidade surpreendente e, 
ao ser perguntado sobre sexo, 
não pensou duas vezes. “Para 
mim, o sexo é bom a qualquer 
idade. Não importa se é aos 
20 anos ou aos 77; é sempre 
uma coisa muito boa e com 
amor é até melhor. É o que eu 

Corpo de George H.W. Bush 
será sepultado no Texas

corpo do 41º ex-presidente dos 
Estados Unidos foi colocado 
sob a cúpula,  permanecendo 
acessível e permitindo que 
cidadãos oferecessem suas 
condolências. 

O velório foi aberto à noite e 
ontem (4) pela manhã, contan-
do com a presença do presiden-
te Donald Trump e da primeira-
-dama, Melania, assim como 

de outros ex-governantes e 
personalidades destacadas 
da vida pública americana. 
Depois, o caixão de Bush pai, 
como era conhecido para dife-
renciar de seu fi lho, o também 
ex-presidente George W. Bush 
(2001-2009), será levado a 
Houston de novo para receber 
o último adeus da sua família 
(ABr/EFE).

Modric encerra 
hegemonia de
CR7 e Messi

O croata Luka Modric ven-
ceu o prêmio Bola de Ouro, 
da revista “France Football”, 
durante cerimônia em Paris, 
e quebrou a hegemonia do 
português Cristiano Ronaldo 
e do argentino Lionel Messi. 
Em setembro, Modric já havia 
recebido o “The Best”, organi-
zado pela Fifa. Ele se torna o 
primeiro jogador a desbancar 
Cristiano e Messi, que domina-
ram o pódio entre 2008 e 2017. 
Cada um conquistou o posto de 
melhor do mundo cinco vezes. 

O último jogador a derrotar 
a dupla foi o brasileiro Kaká, 
em 2007, quando atuava pelo 
time italiano Milan. Neste 
ano, Modric venceu a Liga dos 
Campeões com o Real Madrid e 
disputou a inédita fi nal da Copa 
do Mundo com a Croácia. Além 
disso, ele também foi eleito o 
melhor da Europa pela Uefa. 

Cristiano Ronaldo, da Ju-
ventus, garantiu a segunda 
colocação, seguido de Antoine 
Griezmann, atacante do Atléti-
co de Madrid. O francês Kylian 
Mbappe fi cou no quarto lugar 
e também foi premiado com 
o Troféu Kopa, criado para 
premiar o melhor jogador do 
mundo com menos de 21 anos 
(ANSA).
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A - Big Data e IA
Atenta às mudanças no ambiente competitivo das organizações, 
particularmente nos aspectos relacionados ao uso de tecnologias e 
informações, a FIA Business School, acaba de criar um novo curso 
de MBA de Big Data para a Gestão de Negócios com o objetivo de 
capacitar a alta direção das organizações no desenvolvimento e 
condução de projetos de Big Data e Inteligência Artifi cial, conside-
rando escolha de tecnologia e infraestrutura, contratação de equipe, 
segurança de dados e precifi cação. Conteúdo extremamente estra-
tégico, sem aulas técnicas, com ênfase nas aplicações em Big Data e 
Inteligência Artifi cial para a tomada de decisões. Mais informações 
(http://labdata.fi a.com.br/). 

B - Academia para Bebês
Foi inaugurada mais uma unidade da primeira rede de academias 
para bebês do Brasil em São Paulo, a Baby Gym, - Unidade Chá-
cara Santo Antonio. Trata-se de um centro de psicomotricidade e 
atividades multissensoriais para crianças entre 2 meses e 4 anos 
que objetiva aprimorar o potencial psicológico, cognitivo e social 
dos alunos, por meio de atividades adequadas para cada etapa do 
desenvolvimento. A metodologia também foca no fortalecimento do 
laço entre os pais e a criança. As aulas são realizadas em espaços 
de sociabilidade entre os alunos e os cuidadores. As atividades são 
em sua maioria lúdicas e podem ser repetidas em casa. Saiba mais 
em (www.meubabygym.com).

C - Comunicação Digital
No próximo dia 17, acontece o evento “O poder do digital nas Eleições de 
2018: o que foi isso?”. Palestras e debates com especialistas da área de 
comunicação, marketing e política que falarão sobre o quanto o Digital 
se mostrou decisivo nas campanhas e vem tomando um espaço mais 
importante na comunicação política em todo o mundo. É destinado a 
profi ssionais de campanhas eleitorais, assessores políticos, da área de 
comunicação, marketing, publicidade, representantes de veículos de 
mídia e profi ssionais que desejam se aprofundar em marketing político. 
Inscrição no link (https://digitalks.com.br/eventos/o-poder-do-digital-
-nas-eleicoes-2018-o-que-foi-isso/cc). Informações tel. (11) 3159-1458 
ou (forum@digitalks.com.br).

D - Reparo de Celulares
O Grupo PLL, um dos maiores grupos de assistência técnica de celulares 
no Brasil, fez um investimento signifi cativo na construção de sua nova 
sede, na Av. Miruna, 168, Moema. O principal destaque é o novo labora-
tório semi-automatizado de reparo de celulares, um dos mais modernos 
da América Latina. A PLL emprega cerca de 700 pessoas e repara mais 
de 40 mil aparelhos por mês. A rede de franquias Hashtec, de reparos 
rápidos, e a Yesfurbe, plataforma de refabricação e comercialização 
de celulares seminovos, fazem parte do Grupo. Mais informações em: 
(www.grupopll.com). 

E - Quantidade de Comidas  
As ceias de Natal e Ano Novo são alguns dos momentos mais espe-
rados das celebrações de fi nal de ano. Afi nal, quem não ama reunir a 
família e amigos ao redor de uma mesa farta e recheada de tradições? 
No entanto, defi nir a quantidade de cada ingrediente e dos pratos que 
serão servidos nem sempre é tarefa fácil. Para economizar nas compras, 
evitar o desperdício ou a falta de comida, a Yoki disponibiliza online e 
gratuitamente a ‘Calculadora de Fim de Ano’, que determina automa-
ticamente a quantidade exata para produzir cada um dos pratos para 
as ceias. A Calculadora está disponível no link (https://www.yoki.com.
br/calculadora/).

F - Bases da Confeitaria
Dedicação e bons ingredientes são a chave do curso da confeiteira for-
mada pela École Lenôtre (Paris) e sucesso nas redes sociais, Dani Noce. 
As inscrições para a segunda turma do curso na plataforma Curseria 
podem ser realizadas até o próximo dia 7. Os participantes terão acesso 
a um grupo no facebook com mentoria especializada (duração 3 meses) 
e com três lives com a Dani Noce para tirar dúvidas. Serão feitos alguns 
desafi os entre os alunos que valerão prêmios e o vencedor fi nal ganhará 
um estágio na cozinha da Dani. São 18 aulas, com material de apoio, que 
visam ensinar qualquer pessoa interessada a executar processos com 
técnicas profi ssionais e aperfeiçoar quem deseja investir na confeitaria 
como fonte de renda. Mais informações: (www.curseria.com).

G - Alimentos e Bebidas
Com o objetivo de ampliar e fortalecer as relações comerciais da in-

dústria brasileira com fornecedores de serviços e produtos de vários 
países, entre os dias 12 a 14 de março, no São Paulo Expo, acontece 
a  Anufood Brazil – Feira Internacional Exclusiva para Alimentos e 
Bebidas. É o único evento dedicado às empresas de vários segmentos 
do setor de alimentos e bebidas em geral, que inclui produtores, fa-
bricantes, importadores, supermercadistas e distribuidores. Terá dez 
setores: Agrifoods, Meat, Chilled & Fresh Food, Dairy, Drinks & Hot 
Beverages, Fine Food, Bread & Bakery, Organic, Sweets & Snacks, e 
Food Service. O credenciamento  pode ser feito antecipadamente em: 
(www.anufoodbrazil.com.br). 

H - Previdência Privada
A Marisa, maior marca feminina de moda e lingerie do País, lança, em 
parceria com a Icatu Seguros, um novo produto fi nanceiro: Marisa 
Previdência. Primeira varejista a comercializar um produto de previ-
dência privada para pessoas físicas, a rede desenvolveu um Plano Vida 
Gerador de Benefício Livre (VGBL) exclusivo para clientes Cartão 
Marisa. Voltado para clientes com idades entre 18 e 64 anos que de-
claram o Imposto de Renda pelo modelo simplifi cado ou são isentos, 
o Marisa Previdência oferece duas opções de plano de investimento 
mensal: R$ 70,00 e R$ 100,00. O valor escolhido é cobrado na fatura 
do Cartão Marisa. Não é preciso ter conta em banco. Mais informações: 
(www.marisa.com.br).

I - Produtos Saudáveis
A Superbom, empresa alimentícia, promove nova edição da “Superbom 
Aberta”, de sexta (7) a domingo (9). O evento objetiva comercializar 
produtos da marca com descontos de até 50%, em comparação com 
os valores dos pontos de venda, e acontece na própria fábrica (Rua 
Domingos Peixoto da Silva, 245 – Capão Redondo). Entre os mais de 
100 itens, destacam-se as novas proteínas à base de ervilha como frango 
em pedaços, empanados, burguers e linguiças. Os salgadinhos estarão 
disponíveis nos sabores barbecue, cebola e oliva, ervas fi nas e pizza. 
Os sucos integrais, nas versões 300 ml e 1 litro, também estarão com 
descontos, além de outros produtos como queijos veganos, geleias e 
méis. Informações: (www.superbom.com.br).

J - Terapia Online 
De olho em um cenário em que, segundo a OMS, mais de 300 mi-
lhões de pessoas sofrem depressão em todo o mundo e outras 260 
milhões vivem com transtornos de ansiedade – muitas delas, inclu-
sive, adquirem ambos, a Vittude desenvolveu uma plataforma que 
conecta psicólogos e pacientes em poucos cliques, levando saúde e 
bem-estar para brasileiros nos quatro cantos do mundo. Funciona da 
seguinte maneira: a pessoa acessa o site (www.vittude.com), realiza 
um breve cadastro, escolhe seu psicólogo online de acordo com suas 
preferências e agenda a sessão. 

A - Big Data e IA
Atenta às mudanças no ambiente competitivo das organizações, 

D - Reparo de Celulares
O Grupo PLL, um dos maiores grupos de assistência técnica de celulares 

Lamentavelmente 

o Brasil parece um 

cachorro correndo 

atrás do próprio rabo 

quando o assunto são as 

políticas de saúde

Basta olharmos ao longo 
da história para cons-
tatar que, ao longo de 

décadas e mais décadas, a 
mídia, os médicos, os profi s-
sionais de saúde e os pacientes 
estão sempre debatendo os 
mesmos problemas, sem, con-
tudo, vencê-los nunca. Há ao 
menos cinquenta anos fala-se 
da abertura indiscriminada de 
escolas médicas sem infraes-
trutura adequada para uma 
boa formação. 

Pois a situação só vem 
piorando. Hoje, já temos 331, 
com 34 mil vagas no primeiro 
ano. A maior parte delas sem 
hospital-escola para treina-
mento, sem preceptores, com 
corpo docente questionável e 
grade curricular inconsistente. 
Assim, a próxima geração de 
brasileiros não terá em seus 
médicos um porto seguro. 
Grande contingente dos pro-
fi ssionais que está tomando a 
linha de frente do atendimento 
representa um perigo real e 
imediato a quem apresenta 
algum distúrbio de saúde.

Logicamente, quanto maior 
a vulnerabilidade social, maior 
o risco. O paciente que só tem 
como opção a rede pública 
cada vez mais terá menos aces-
so e uma condição precária de 
atendimento. A equação é sim-
ples. Médicos com formação 
insufi ciente tendem a solicitar 
mais exames, mesmo porque 
não possuem qualquer pos-
sibilidade de acertar o menor 
diagnóstico sem apoio. Dessa 
forma, o sistema de saúde, já à 
mingua de recursos, fi cará com 
menos e menos investimentos 
com o passar do tempo. Por 
consequência, o que está ruim 
agora será bem pior em futuro 
próximo.

O Brasil também corre atrás 

do rabo no campo da interio-
rização do atendimento e da 
assistência médica. Faz tempo, 
dezenas de anos, o dinheiro 
público jorra para tudo quando 
é lado, até para Cuba, sem que 
uma boa saúde chegue aos 
povos das regiões distantes e 
das periferias. Agora mesmo, 
parece que iremos bater ca-
beça outra vez. Com a saída 
dos cubanos do Mais Médicos, 
busca-se o arremedo de tapar 
as vagas com profi ssionais do 
Brasil, em especial recém-
-formados.

Não dará certo. Um médico, 
seja de onde for, difi cilmente se 
fi xará em uma localidade sem 
internet, sem infraestrutura 
para o atendimento, sem uma 
boa escola para seus fi lhos, 
sem uma boa condição para 
sua esposa e família. Há de se 
culpar o médico? Claro que 
não. A responsabilidade é do 
Estado que, em pleno século 
XXI, ainda mantém algumas 
áreas do País em pobreza 
medieval.

O que precisamos é de um 
projeto de gente que ame 
gente, de médicos que se dis-
ponham a doar tempo de suas 
vidas para o bem do próximo. A 
Sociedade Brasileira de Clínica 
Médica e o Exército do Brasil 
têm uma inciativa com essas 
características. São caravanas 
de residentes e professores de 
medicina para oferecer trata-
mento de qualidade e acesso 
regular em comunidades 
carentes.

Essas caravanas se rodi-
ziam de forma que uma chega 
antes um pouco da saída da 
outra, a tempo de conhecer 
a população a qual assumirá 
a assistência. Uma forma de 
manter atendimento ininter-
rupto, nas condições concretas 
do momento. O caminho para 
avançar é dar um passo por vez 
e, em primeiro lugar, não tapar 
o sol com a peneira. O Brasil, 
se assim o fi zermos, avançará.

 
(*) - É presidente da Sociedade 

Brasileira de Clínica Médica.  

Antonio Carlos Lopes (*)

A produção industrial bra-
sileira cresceu 0,2% na passa-
gem de setembro para outu-
bro. Essa foi a primeira taxa 
positiva do indicador, depois 
de três meses de quedas que 
acumularam uma redução de 
2,7% na produção do setor. Os 
dados são da Pesquisa Indus-
trial Mensal, divulgada ontem 
(4) pelo IBGE. Teve uma 
queda de 0,7% na média móvel 
trimestral, mas apresentou 
altas de 1,1% na comparação 
com outubro do ano passado, 
de 1,8% no acumulado do ano 
e de 2,3% no acumulado de 
12 meses. 

A alta de 0,2% na pas-
sagem de setembro para 
outubro, foi puxada pelos 
crescimentos de 4,4% dos 
bens de consumo duráveis e 
de 1,5% dos bens de capital, 
isto é, das máquinas e equi-
pamentos. Por outro lado, 
os bens de consumo semi e 
não duráveis recuaram 0,2% 

Dezessete das 26 atividades industriais pesquisadas tiveram alta.

IPC-S tem queda 
de preços em 
cinco capitais

O Índice de Preços ao Consu-
midor Semanal (IPC-S) regis-
trou defl ação (queda de preços) 
em cinco das sete capitais pes-
quisadas pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV) em novembro. A 
maior defl ação foi observada 
em Brasília (-0,43%). No mês 
anterior, a capital federal havia 
registrado infl ação de 0,81%.

As demais quedas de preços 
em novembro foram anotadas 
em São Paulo (-0,36%, ante 
uma infl ação de 0,64% no mês 
anterior), Salvador (-0,29%, 
contra infl ação de 0,71% em 
outubro), Recife (-0,23%, 
ante  0,3% no mês anterior) e 
Belo Horizonte (-0,04%, contra 
0,27% em outubro).

Porto Alegre, que teve infl a-
ção de 0,43% em outubro, não 
acusou variação de preços em 
novembro. Já o Rio de Janeiro 
foi a única cidade a apresentar 
infl ação em novembro (0,08%). 
A cidade já tinha apresentado 
alta de preços de 0,18% no mês 
anterior (ABr).

Quatro em cada dez 
da amostra brasileira 
(43%) declaram preten-

der abrir o próprio negócio nos 
próximos dois anos (até 2020), 
enquanto no mundo o índice é 
de 25%, aponta a pesquisa En-
trepreneuralism Global Advisor 
da Ipsos, realizada em 24 países, 
incluindo o Brasil, com 18 mil 
entrevistados, entre os dias 20 
e 28 de setembro. 

A Arábia Saudita é o país 
em que os respondentes têm 
mais aspirações de abrir o 
próprio negócio até 2020: 
63% disseram que tem esse 
desejo. Em seguida estão: 
México (62%), Índia (50%), 
África do Sul (50%) e China 
(48%). O Brasil aparece logo 
em seguida, com 43%.  Por 
outro lado, somente 6% dos 
japoneses gostariam de abrir 
o próprio negócio.

No mundo, 25% das pessoas querem ter um negócio próprio.

O setor de serviços na cidade de São Paulo 
segue trajetória de alta e, em setembro, registrou 
faturamento real de R$ 28,7 bilhões, a maior 
cifra para o mês desde o início da série históri-
ca, em 2010. Se comparado ao mesmo período 
de 2017, houve crescimento de 11,4%, o que 
representa um montante R$ 2,9 bilhões superior 
nas receitas do setor. As vendas avançaram 

14,8% de janeiro a setembro. No acumulado 
de 12 meses, a alta foi de 13,5%.

Os dados são da pesquisa mensal de serviços 
em âmbito municipal, elaborada pela Fecomer-
cioSP com base nos dados de arrecadação do 
ISS do município de São Paulo. A cidade de São 
Paulo tem grande relevância nos resultados 
estaduais e nacionais do setor de serviços, re-

presentando aproximadamente 20% da receita 
total gerada no País.

Das 13 atividades pesquisadas, nove apon-
taram expansão em relação a setembro de 
2017, sendo elas: mercadologia e comunicação 
(133,4%); educação (28,4%); jurídicos, econô-
micos, técnicos - administrativos (21,1%); agen-
ciamento, corretagem e intermediação (15%); 

representação (12,3%); técnico-científi co (9%); 
turismo, hospedagem, eventos e assemelha-
dos (6,6%); serviços bancários, fi nanceiros e 
securitários (6,1%); e, conservação, limpeza e 
reparação de bens móveis (0,6%). Juntas, as 
atividades contribuíram positivamente para o 
resultado geral com 12,8  pontos porcentuais 
(AI/FecomercioSP).
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Quatro em cada dez brasileiros 
pretendem abrir um negócio até 2020

O Brasil é um dos países com mais pessoas dispostas a empreender entre países pesquisados
desenvolvidos como fatores 
possivelmente importantes 
influenciando o desejo de 
empreender”, afirma Rupak 
Patitunda, gerente de opinião 
pública da Ipsos.

Somente dois em cada dez 
brasileiros do estudo (17%) 
acreditam que o governo faz 
um bom trabalho em apoiar o 
empreendedorismo no país. A 
média do Brasil está bem próxi-
ma da global, de 22%. Entre os 
entrevistados, 28% já abriram 
seu próprio negócio. A Arábia 
Saudita (58%), o México (49%) e 
a Argentina (48%) são os países 
que mais tiveram experiência 
empreendedora. No Brasil, 
três em cada dez entrevistados 
(30%) já tiveram o próprio ne-
gócio. Os países que relataram 
menos experiências empreen-
dedoras foram: França (12%) 
e Japão (7%) - (Ipsos Brasil).

“Este contraste indica que 
o contexto dos países em de-
senvolvimento é favorável às 
aspirações empreendedoras. 
Isto aponta para fatores que 
estimulam ou inibem o empre-
endedorismo como menores 

oportunidades de emprego e 
perspectiva de sucesso nos 
negócios nos mercados em 
desenvolvimento, por um lado, 
e concorrência dos negócios 
já estabelecidos, mais acir-
rada e técnica em mercados 

Produção industrial cresceu 
de setembro para outubro

e os bens intermediários, isto 
é, os insumos industrializados 
usados no setor produtivo, 
caíram 0,3%. 

Dezessete das 26 atividades 
industriais pesquisadas tiveram 
alta de setembro para outubro, 
com destaque para as indústrias 
extrativas (3,1%), máquinas e 
equipamentos (8,8%), veícu-

los automotores, reboques e 
carrocerias (3%) e bebidas 
(8,6%). Já entre os nove 
ramos que tiveram queda 
nesse mês, os desempenhos 
de maior relevância foram de 
produtos alimentícios (-2%), 
metalurgia (-3,7%) produtos 
derivados do petróleo e bio-
combustíveis (-1,2%) (ABr). 

Setor de serviços registra o melhor setembro desde 2010
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Educação e 
precarização

Precisamos de uma 

geração forte, bem 

preparada para a vida, 

disposta a empregar 

o melhor de si para 

alcançar um futuro 

melhor e humano

Os jovens precisam 
aprender a refl etir e a 
liberar a ampla visão 

intuitiva e ter a consciência de 
que é preciso aprender sem-
pre, pois a vida é o necessário 
aprendizado do espiritual e 
do material. As crianças têm 
de aprender como funciona a 
natureza, que tudo contém. Se 
não houver um trabalho para 
fortalecer as novas gerações 
com base na Verdade das leis 
da natureza, o futuro será 
sombrio. 

A atividade sexual faz parte 
da natureza, o erro foi negar 
isso por séculos, até o tabu 
arrebentar de forma incontida 
e deu nessa balburdia sexual 
como consequência da falta de 
naturalidade, mas o desregra-
mento que está ocorrendo ago-
ra entre jovens e entre adultos 
também é consequência da fal-
ta de naturalidade, resultando 
em doenças, gravidez precoce 
e declínio da espécie humana 
em todos os sentidos.

Os municípios foram deixa-
dos em mãos incompetentes e 
gananciosas. Rios destruídos, 
tratamento de esgoto relaxa-
do, aglomerados de moradias 
precárias. As crianças, em vez 
de aprender como funciona a 
natureza, foram direcionadas 
para outras práticas inferiores, 
orientação sobre sexo sem 
que soubessem como funcio-
na a geração responsável. Se 
não houver um trabalho para 
fortalecer as novas gerações, 
sem mentiras dogmáticas, não 
teremos futuro.

O que ganhamos até hoje 
com a globalização? O Brasil 
continua atrasado, endividado, 
com educação e indústria em 
retrocesso. Rico em recursos 
naturais, mas miserável em sua 
qualidade de vida.  Quando se 
substitui renda por crédito, só 
pode dar tomate pisado. É o 
que estamos vendo hoje. Sem 
produção, emprego, renda, não 
há solução. O Brasil recebeu 
um irônico apelido - o país da 
fantasia -, pois sempre pôs de 
lado a realidade, estruturando 
as decisões em bases falsas. 

No século 20, em meio a 
embates entre oligarquias e 
esquerdistas, não havia um 
rumo claro. A partir de 1964, 
os militares tinham metas cla-
ras, embora a transamazônica 
também continha uma dose 
de precocidade ilusória e o 
desconhecimento da região, 
mas de alguma forma assegu-
rou o mando. Sem capital, os 
investimentos foram na base 

de fi nanciamento externo com 
juro variável que acabou che-
gando à taxa de 20% fazendo 
tudo desabar. 

De lá para cá só remendos 
e âncora cambial, indústria e 
educação regredindo, o Estado 
incentivando consumo com 
crédito em vez de produção e 
renda. Então a classe política 
revelou toda a sua demagogia. 
Desvio de dinheiro, populismo, 
dólar barato, foram sugando a 
energia taurina. Hoje o bezer-
rinho está fragilizado, tendo 
de recomeçar outra vez, mas 
a época é outra; outras forças 
estão se digladiando. Espera-
-se que, cortando todo o des-
perdício e corrupção, o touro 
possa redespertar.

Na gestão pública, orçamen-
tos estourados, apagão mental, 
perda no bom senso, excessiva 
confi ança nos computadores, 
são o destaque e mostra seus 
efeitos para onde quer que se 
olhe. Adentramos numa fase 
em que o heroísmo deixou de 
ser valorizado. Predominam 
a cobiça e a bandidagem. É a 
época em que poder e dinheiro 
subiram à cabeça das pessoas, 
mas a felicidade foi embora 
mesmo com muitos dólares 
no bolso. 

O emaranhado do desarranjo 
global é complexo. Vivemos 
um momento bem especial, as 
esperanças do grande salto da 
humanidade para uma vida de 
paz e progresso não se realizou, 
ao contrário, em vários aspec-
tos houve um declínio ético, 
moral, mental, espiritual. O 
ser humano está perdendo a 
capacidade de visualizar com a 
intuição o que está se passando 
no mundo.

O chamado aquecimento 
global mostra a reação da natu-
reza.  Estamos vivendo tempos 
fora do padrão de equilíbrio. 
A natureza mostra a sua força 
e se diz contrariada com a 
forma como tem sido tratada. 
Não será com governo global, 
que poderá padronizar tudo 
e acabar com a sadia diversi-
dade de povos e culturas, que 
encontraremos a solução. 

Contra a força da natureza e 
suas leis somos impotentes, o 
que nos resta é reconhecer e 
respeitar suas leis e sua lógica 
interrompendo a prepotente 
forma de lidar com ela e seus 
recursos colocados à disposi-
ção da humanidade para que 
tivesse uma sobrevivência 
condigna, mas que, com igno-
rância, ganância e imediatismo 
provocou feiura, misérias e 
infelicidade.

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Prodigy Berrini Grand Hotel, é 
articulista colaborador de jornais e 

realiza palestras sobre temas ligados 
à qualidade de vida. Coordena os 

sites (www.vidaeaprendizado.com.
br) e (www.library.com.br). E-mail: 

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

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

O futuro ministro da Justiça 
e Segurança, Sergio Moro, rea-
fi rmou ontem (4) sua confi ança 
no ministro extraordinário da 
transição, Onyx Lorenzoni, 
confi rmado para assumir a Casa 
Civil a partir de janeiro. “[Ele] 
tem minha confi ança pesso-
al”, disse Moro em entrevista 
coletiva.

A reação dele ocorre no 
momento em que o ministro 
Edson Fachin, do STF, atendeu 
pedido feito pela Procuradoria-
-Geral da República (PGR) e 
determinou a abertura de uma 
petição autônoma específi ca 
para analisar as acusações de 
caixa dois feitas por delatores 
da J&F ao futuro ministro da 
Casa Civil.

“Eu já me manifestei ante-
riormente. É uma questão de 
Onyx. O que vejo é um grande 
esforço [do ministro Onyx] para 
a aprovação das 10 medidas do 
Ministério Público, razão pela 
qual foi abandonado por grande 
parte de seus pares. Ele tem 
minha confi ança pessoal”.

Moro também falou sobre a 
estrutura que terá o ministério 
da Justiça, com a incorpora-

Futuro ministro da Justiça e 

Segurança, Sergio Moro.

O ministro do STF, Edson 
Fachin, autorizou a abertura de 
um processo para apurar o su-
posto recebimento de doações 
de campanha não declaradas 
- caixa dois - envolvendo o de-
putado federal Onyx Lorenzoni 
(DEM-RS), futuro ministro 
da Casa Civil do governo de 
Jair Bolsonaro, e a empresa 
proprietária do frigorífi co JBS.

A abertura do procedimento 
foi feita a pedido da procurado-
ra-geral da República, Raquel 
Dodge, e trata-se de uma fase 
preliminar. 

De acordo com a delação de 
ex-executivos da J&F, Lorenzo-
ni teria recebido dois repasses 
em espécie no valor de R$ 100 
mil, um em 2012 e outro em 
2014, a título de caixa dois. O 
deputado já admitiu publica-
mente ter recebido o repasse 
mais recente, sobre o qual pediu 
desculpas, mas sempre negou 
o mais antigo. 

Foram abertos procedimen-
tos para apurar o recebimento 
de caixa dois também pelos 

Onyx Lorenzoni nega recebimento do caixa 2.
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A Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado a 
aprovou ontem (4) o projeto 
que dispensa as companhias 
fechadas (sem ações nego-
ciadas em bolsa) com menos 
de 20 acionistas e patrimônio 
líquido de até R$ 10 milhões de 
publicar edital para convocar 
assembleia geral dos acionis-
tas e documentos exigidos da 
diretoria da empresa, como 
os balanços. O projeto segue 
para o Plenário.

Hoje, a Lei das Sociedades 
Anônimas dispensa de publi-
cação dos documentos apenas 
as empresas com menos de 
20 acionistas e patrimônio 
líquido de até R$ 1 milhão. Os 
senadores já haviam aprovado 
no ano passado a proposta, 
do senador Ronaldo Caiado 
(DEM-GO), mas durante a 
análise na Câmara os depu-
tados incluíram uma emenda, 
que agora foi acatada. 

A emenda da Câmara au-
toriza as companhias abertas 
(com ações negociadas em 
bolsa) a publicar na inter-
net a versão completa dos 
documentos que é obrigada 

Para o relator, senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), as medidas 

vão reduzir os custos operacionais.

Projeto 
isenta milho 
em grão de 
PIS/Pasep e 

Cofi ns
A Comissão de Agricultura 

do Senado aprovou, ontem 
(4), projeto que suspende a 
incidência da contribuição 
PIS/Pasep e da Cofi ns sobre 
as vendas de milho em grãos 
e derivados. O projeto segue 
para a decisão terminativa 
da Comissão de Assuntos 
Econômicos. O autor do pro-
jeto, senador Cidinho Santos 
(PR-MT), propõe a isenção 
para o milho por razões de 
“justiça e isonomia”, uma vez 
que esse benefício tributário 
já ocorre para a soja e seus 
derivados.

“Essa diferença não se 
justifi ca, na medida em que 
ambos os complexos (soja 
e milho) contribuem de 
forma equivalente tanto no 
incremento da mão de obra 
direta ou indireta quanto na 
produção de alimentos para 
o consumo humano (óleos 
de soja e de milho) e de 
insumos para outras cadeias 
do agronegócio (farelos de 
soja e de milho para o con-
sumo animal)”, argumenta 
o senador.

O autor considera funda-
mental a extensão para o 
milho do tratamento tribu-
tário concedido à soja, para 
viabilizar no país a produção 
de etanol a partir daquele 
cereal, que já está sendo 
realizada em quatro usinas 
localizadas no estado de 
Mato Grosso. “É premente 
a necessidade de se dar 
especial atenção à produção 
de etanol e seus coprodutos 
a partir da transformação 
de milho, como política de 
desenvolvimento, pois esse 
é o caminho mais lógico e 
efi ciente para se agregar 
valor e verticalizar nossa 
produção agropecuária”, 
afi rmou Cidinho.

O relator na CRA, senador 
Wellington Fagundes (PR-
-MT), avaliou a medida como 
de “suma importância”. Em 
seu relatório, Wellington 
acatou emendas da senadora 
Lúcia Vânia (PSB-GO) que 
incluem o farelo de germe 
de milho e outros farináceos 
desse cereal entre os produ-
tos benefi ciados pela isenção 
(Ag.Senado).
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A intenção é que os alimen-
tos servidos na merenda 
escolar contribuam para 

incentivar a economia soli-
dária regional. O texto segue 
para análise na Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte 
(CE), onde recebe decisão 
terminativa.

O projeto do senador Otto 
Alencar (PSD-BA), altera a 
Lei n° 11.947, de 2009, que 
institui o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE), 
para incluir a economia soli-
dária no artigo que incentiva 
a compra de produtos da 
agricultura familiar, dos em-
preendedores familiares rurais, 
das comunidades tradicionais 
indígenas e das comunidades 
remanescentes de quilombos.

“Não se pode negar atenção 
à importância para a sustenta-
bilidade advinda da economia 

Aprovada preferência
a produtores locais em

compras de alimentação escolar
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado aprovou, ontem (4), projeto que dá 
preferência da compra de produtos para a merenda escolar de produtores rurais e suas cooperativas 
em regime de economia solidária

Proposta busca incentivar a produção da economia solidária que 

terá prioridade nas compras dos programas

ofi ciais de merenda escolar.
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o solidária, que opera por meio 
de organizações que se estru-
turam na forma de autogestão, 
promovendo a solidariedade e 
a justiça dentro dos sistemas 
produtivos, tendo como agen-
tes as cooperativas, associações 
e bancos”, destacou Otto na 
justifi cativa do projeto.

Para o relator, senador 
Wellington Fagundes (PR-MT), 
dar preferência à aquisição de 
produtos para a merenda esco-
lar de produtores rurais e suas 
cooperativas que operem em 
regime de economia solidária 
é essencial para fomentar a 
sustentabilidade no sistema 
produtivo familiar. “O projeto é 
meritório e está alinhado com 
o dever do Estado brasileiro de 
apoiar a educação básica pública 
e de promover o desenvolvimen-
to sustentável do país”, afi rmou 
o relator (Ag.Senado).

Mudança nas regras de publicação 
de documentos de empresas

a divulgar, ficando para os 
jornais apenas a publicação da 
versão resumida. Entre estes 
documentos estão convocações 
para assembleias, avisos aos 
acionistas e balanços contábeis 
e fi nanceiros. A Lei das S/A exi-
ge que estes documentos sejam 
publicados integralmente em 
um jornal de grande circulação 
e no diário ofi cial da sede da 
companhia.

As regras passam a valer em 
1º de janeiro de 2022, de forma 
a garantir razoável acomodação 

do mercado à alteração da 
sistemática de publicação 
dos atos societários. Para o 
relator na CAE, senador Tas-
so Jereissati (PSDB-CE), as 
medidas vão reduzir os custos 
operacionais das empresas e a 
burocracia. “A Emenda obje-
tiva simplifi car a publicidade 
dos atos societários da socie-
dade anônima, dispensando a 
publicação integral impressa 
em jornal de grande circulação 
e na imprensa ofi cial”, disse o 
senador (Ag.Senado).

Abertura de processo sobre caixa 
dois para Lorenzoni

deputados Paulo Teixeira (PT-
-SP), Alceu Moreira (MDB-RS), 
Jerônimo Goergen (PP-RS), 
Zé Silva (SD-MG) e Marcelo 
Castro (MDB-PI), bem como 
pelos senadores Wellington 
Fagundes (PR-MT), Renan 
Calheiros (MDB-AL), Eduardo 
Braga (MDB-AM) e Ciro No-
gueira (PP-PI).

Fachin, relator dos proces-
sos da Lava Jato, entendeu, 

entretanto, que os novos pro-
cessos não serão necessaria-
mente de sua relatoria, pois os 
fatos narrados não guardam 
relação direta com a Lava 
Jato. O ministro encaminhou 
os casos para distribuição 
por sorteio entre todos os 
ministros da Supremo, com 
a exceção do presidente do 
STF, ministro Dias Toffoli 
(ABr).

Moro reafi rma “confi ança 
pessoal” em Onyx

ção de áreas do Ministério do 
Trabalho, que será extinto no 
próximo governo. Ele admitiu 
que é possível que o setor de 
registro sindical, seja trans-
ferido para sua pasta. “Ainda 
ainda está sendo defi nido. Há 
intenção de transferir a parte 
do registro sindical, que é um 
setor que teve muita corrupção 
no passado” (ABr). 

O senador Dário Berger (MDB-SC) afi r-
mou ontem (4) que o futuro governo tem 
um grande desafi o pela frente: enfrentar 
os obstáculos que impedem o desenvol-
vimento do Brasil, como a burocracia e 
a insegurança jurídica. Na sua opinião, o 
excesso de normas e de órgãos provoca 
insegurança jurídica, uma vez que au-
menta a chance de tomada de decisões 

confl itantes, divergentes e desconexas pela 
administração pública de todos os níveis.

Só na área tributária, foram editadas 390 
mil normas federais, estaduais e municipais 
desde que a Constituição de 1988 entrou 
em vigor, fato que, na opinião do senador, 
representa um verdadeiro deboche com 
quem trabalha e produz. “Estima-se que, 
no Brasil, as empresas têm de lidar, em 

média, com mais de 4 mil normas tribu-
tárias todos os meses. Portanto, somos 
uma pátria com um pé no futuro e outro 
acorrentado no passado”.

Para Dário Berger esse ambiente desfa-
vorável aos negócios é antigo. Por isso, é 
importante superar essa realidade,  resgatar 
o crescimento econômico e retomar o em-
prego e o aumento da renda (Ag.Senado).

País tem que reduzir burocracia e insegurança jurídica
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1010792-68.2015 8.26.0002. O. Juiz(a) de Direito 
da 2ª VC, do Foro Regional II-Santo Amaro, Estado de SP, Dr. Caio Moscariello Rodrigues, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Anderson de Souza Silva, CPF 081.941.418-26, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 6.524,74, referente o contrato de prestação de serviços educacionais 
firmado entre as partes. Encontrando-se o réu 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 ou pagar a quantia reclamada. 
Não sendo embargada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de setembro de 2018.                                                          

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº1067577-40.2016 8.26.0576. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 8ª VC, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de SP, Dr. Paulo Roberto Zaidan Maluf, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) JJ Comércio de Suca tas Rio Preto Ltda ME - na pessoa de seu 
representante legal João Batista Figueiredo, CNPJ 10.774.903/0001-83. Com endereço à Rua 
Santana do Parnaíba, 2575, Eldorado, CEP 15043-090, São José do Rio Preto - SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedi mento Comum por parte de Momentum Empreendimentos Imobi 
liários Ltda, alegando em síntese: A ré, adquiriu o lote 12 da quadra IR do loteamento Terras de 
Santa Cristina - Gleba VII, atualmente denominado Riviera de Santa Cristina XIII – setor Marina, 
obrigando-se a pagar a taxa de conservação do empreendimento, o fundo de transporte comunitário 
e a participar do rateio referente aos melhoramentos implementados no empre endimento. Encontra-
se a ré inadimplente com sua obrigações contratuais, pois deixou de efetuar o pagamento das taxas 
de conservação, de melhoramentos e a contribuição para o fundo de transporte coletivo. Dá-se à 
causa o valor de R$ 4.575,70. Petição datada de 19/12/2016, Dra. Adriana Silviano Francisco 
OAB/SP. 138.605. Encontrando-se o(a) réu(ré) 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, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial, tudo em 
conformidade com a decisão de fls. 68: "Vistos. Em observância ao princípio da razoável duração do 
processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e artigo 4º do Código de 
Processo Civil, deixo de designar, nesta fase inicial, a audiência de conciliação prevista no artigo 
334 do Código de Processo Civil, ficando para momento oportuno a análise da conveniência da 
audiência de conciliação (artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil).Acresça-se que é 
notória a distribuição elevada de feitos nesta Comarca (aproximadamente 15 processos/dia em cada 
Vara Cível, totalizando, nas oito Varas Cíveis, 120 processos/dia, sem contar as Varas de Família e 
Fazenda Pública), fato que, somado à falta de estrutura do CEJUSC local, torna inviável a 
designação de audiências sem que se atrase, em muito e muito tempo, a duração do processo. 
Citese e intime-se para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado com 
observância das regras previstas no artigo 231 do Código de Processo Civil. A citação deverá ser 
acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e 
dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos 
artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 
340 do Código de Processo Civil. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 
veracidade da matéria de fato apresentada na petição inicial. Para viabilizar a citação, providencie a 
autora o recolhimento de custas postais/diligência. Intimem-se. Decisão de Fls. 141: Vistos. Fls. 140: 
Defiro a citação editalícia da parte ré , no prazo de 30 dias, com a advertência de que será nomeado 
curador especial em caso de revelia (art. 257, incisos III e IV, do CPC).Providencie o cartório a 
confecção do edital e intime a autora para efetuar o recolhimento da taxa de publicação - guia 
FEDTJ cód. 435-9. Com a comprovação do pagamento, publique-se o edital, sendo uma vez no 
D.O.E. Intimem-se.", E, para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente 
edital com prazo de 30, o qual será, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 23 de novembro de 2018.                        

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1009401-40.2016 .8.26.0068 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro de Barueri, Estado de SP, Dr(a). Anelise Soares, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a Q Drinks Distribuidora e Comércio de Bebidas Ltda, CNPJ 15.219.844/0001-03, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento 
S.A. alegando em síntese: que contratou os serviços da req. para que seus veículos obtivessem 
passagem pelas praças de pedágio sem que fossem necessária sua parada e que não liquidou as 
faturas de números 201736219 e 20529725, nos valores de R$ 10.707,46 e R$ 7.366,26, respecti 
vamente. Encontrando-se o réu 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, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e pub. na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 30/10/2018  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0310655-77. 1999.8.26.0006 O MM. Juiz de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de SP, Dr. Álvaro Luiz Valery Mirra, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Gerson Batista Correa, RG 05.220.722, CPF 656.916.288-87, que 
nos autos da ação sumária ajuizada por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ora em 
fase de cumprimento de sentença, foi determinada sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 
15dias úteis, que fluirá após o decurso de prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 
72.956,22 em set/ 17, devidamente atualizada, sob pen a de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil), ficando 
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 para que o 
executado apresente sua impugnação. Foi determinada, ainda, sua Intimação, bem como de sua 
esposa, do arresto que recaiu sobre os direitos que possui sobre o seguinte bem: Um Lote de 
Terreno sob número Quatro (04), da quadra LY, situado no município de Itaí, da Comarca de Avaré, 
no loteamento Terras de Santa Cristina – Gleba II, medindo doze (12,00) metros de frente para a rua 
Trinta e Três, por trinta (30,00) metros da frente aos fundos do lado direito visto do imóvel, 
confrontando com o lote número cinco (05), trinta (30,00) metros do lado esquerdo confrontando 
com o lote número três (03), e nos fundos doze (12,00) metros, confrontando com o lote número 
dezenove (19,00), encerrando a área de trezentos e sessenta metros quadrados (360,00m²). O 
referido imóvel foi registrado no Registro de Imóveis de Avaré, livro 02, folhas 01, n° matrícula 
12.747. Encontrando-se o réu e sua esposa em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Intimação, por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente impugnação, na ausência da qual ficará convertida em penhora o arresto, 
prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 14/09/2018. 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0342827-32.2009.8.26.0100 (USUC 1307) A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) João Carvalho ou 
João de Carvalho, Marina Ferreira de Lima, Elpídio José de Lima, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Maria Aparecida Svizzero, Jose Xavier Soares, Rael José da Costa e Dinalva 
Brito Neri da Costa, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre os 
imóveis localizados na Rua Capivari Mirrim, nºs 259 e 259 A Jardim Dracena, Subdistrito Butantã, São 
Paulo SP, com as áreas de 125,96 m² e 125,96 m², contribuinte nº 159.267.002-6, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

11ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1059535-77.2013. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Luiz Fernando Pinto Arcuri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CAROLINA RODRIGUES 
DA SILVA, (CPF. 326.377.038-14), que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por 
VSTP EDUCAÇÃO LTDA foi determinada, nos termos do art. 513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por 
EDITAL, para que, no prazo de 15 dias corridos, pague a quantia de R$ 1.992,42 (valor em 16/01/2017), 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 
10% (art. 523 e parágrafos, do CPC). Fica ainda ADVERTIDA, 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 a executada, 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 23 de outubro de 2018. 

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: 08/01/2019  - 10:00h  -  2º LEILÃO: 10/01/2019  - 10:00h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
condições. IMÓVEL

Paulo/SP. Obs.: (i) DATA DOS 
LEILÕES: 1º Leilão: dia 08/01/2019, às 10:00 horas, e 2º Leilão dia 10/01/2019, às 10:00 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 
308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORA FIDUCIANTE: MORRO ALTO TURISMO LTDA.

CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGA-
MENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 383.589,66 (Trezentos e 
oitenta e três mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos) 2º leilão: R$ 170.500,00 (Cento e setenta mil e quinhentos reais 
),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO 

LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES: 

 

Edital de Citação Prazo de 20 dias Processo Nº1005970-70.2016 8.26.0529 O(A) MM. Juíza de  
Direito da Vara Única, do Foro de Santana de Parnaíba, SP, Dra. Natália Assis Mascarenhas, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Global Laticínios Ltda, Cnpj 14.021.396/0001-68. Com endereço à 
Rua Vitoria, 57, Jardim Santa Marta (fazendinha), Cep 06529-200, Santana de Parnaíba-SP, que 
lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Paga 
mento S.A. Objetivando o recebimento da quantia de R$ 18.330,00, Referente a fatura de nº 2070 
44243, com vencimento em 26/10/2015, fatura de nº 210650065, com vencimento em 25/11/2015, 
e fatura nº 214311888, com vencimento em 28/12/2015. vencidas e não pagas. Encontrando-se o 
réu 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, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Santana de Parnaíba, aos 29/08/2018.                       

Edital de Intimação Prazo de 20 dias Processo Nº 0001522-14. 2018.8.26.0008 O Juiz de Direito da 
3º VC, do Foro Regional VIII-Tatuapé, Estado de SP, Dr. Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Maria Vitoria dos Santos Rossi, Brasileira, RG 08572302, CPF 563.331 618 
-53, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum Empreen 
dimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: encontrando-se a executada em lugar incerto e 
não  sabido, foi determinada a sua Intimação, por Edital, para ciência da penhora que recaiu sobre 
lote 15 da quadra AD do loteamento Terras de Santa Cristina-Gleba V, sob matrícula n. 13.345 do RI 
da Comarca de Avaré-SP, situado no Distrito e Município de Paranapanema. Matricula 13.345 -1º 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Avaré /SP, e da sua condição de depositária, para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente  
impugnação. Decorrido o prazo do presente edital sem manifestação, será nomeado um perito para 
avaliar o bem para eventual leilão eletrônico. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29/11/2018.  

1ª VC- Regional Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000982-
97.2015.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ADOLFA CARVALHO PINHO, Brasileiro, Viúva, Prendas do Lar, RG 14102723, CPF 921.893.188-15, 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum - Adjudicação Compulsória por parte de 
Espólio - Marlei de Souza Lima e outro, visando a sentença declaratória de domínio sobre o imóvel 
localizado na Rua Dr. Altair Martins, 305 – Vila Maria Augusta – São Paulo – SP, CEP 05546-150 no 
13º Subdistrito do Butantã, alegando a devida quitação do contrato firmado entre as partes. 
Encontrando-se o réu 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 sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os 
fatos articulados pelos autores. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de outubro de 2018. 

Multilaser Industrial S.A.
CNPJ/MF nº 59.717.553/0001-02 NIRE 35.3.0041553-1

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 15.06.2018
Data, Hora e Local: 15.06.2018, às 10hs, na sede social, São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n°1.811,
15º andar, CEP 01452-000. Mesa: Presidente: Sr. Eder da Silva Grande; Secretário: Sr. Flavio José da Silva. Presen-
ça: Totalidade. Convocação: dispensada. Deliberações: (i) a retificação da deliberação “4” tomada na Assembleia
Geral Extraordinária da Companhia realizada em 18 de maio de 2018, que aprovou o aumento do capital social da
Companhia, em função da incorreção nos valores ali apresentados, que indicavam um aumento do capital social para
R$ 758.300.172,00, representando um aumento efetivo de R$ 541.770.847,00, por meio da capitalização da totalida-
de das reservas de lucros da Companhia, dos quais R$ 35.518.850,00 seriam referentes à reserva legal, e
R$ 506.251.997,00 seriam referentes à reserva de incentivos fiscais. Assim, o capital social da Companhia que an-
tes do aumento de capital era de R$ 216.075.329,00 passa a ser de R$ 757.039.208,00, representando um aumen-
to efetivo de R$ 540.963.879,00, por meio da capitalização da totalidade das reservas de lucros da Companhia,
dos quais R$ 35.518.631,00 referem-se à reserva legal, e R$ 505.445.248,00 referem-se à reserva de incentivos
fiscais. A capitalização é feita com base nas reservas existentes no balanço patrimonial da Companhia levantado
em 31.12.2017 e é efetivada sem a emissão de novas ações, nos termos do artigo 169, §1 da Lei das S.A. (ii) em
função da retificação aprovada na deliberação “i” acima, fica também retificado o caput do Artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito
e integralizado, é de R$ 757.039.208,00, dividido em 216.075.329 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.”
(iii) em função de incorreção na data de distribuição antecipada de dividendos mencionada, que constou como se
estivesse ocorrido em 16.02.2018, retificar a deliberação “d” tomada na Assembleia Geral Ordinária da Companhia
realizada em 21.05.2018, que passa a vigorar com a seguinte redação: “(d) o montante de R$ 40.363.431,00 foi distri-
buído antecipadamente aos acionistas nos meses de fevereiro e abril de 2018, a título de dividendos, também já pa-
gos aos acionistas em 2018”. Encerramento: nada mais havendo. São Paulo, 15.06.2018. Mesa: (aa) Eder da Silva
Grande - Presidente; Flávio José da Silva - Secretário. Acionistas: (aa) Alexandre Ostrowiecki, Renato Feder,
Edward Feder e André Poroger. Mesa: Eder da Silva Grande - Presidente, Flávio José da Silva - Secretário.
JUCESP nº 519.701/18-5 em 31.10.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Demonstração do Resultado Exercícios findos em 31/12/2017 e 2016
(Em reais sem centavos, exceto quando indicado de outra forma)

Ativo Nota          2017          2016
Circulante 15.304.333 12.308.301
Caixa e Equivalentes de Caixa 6 3.610.013 2.489.886
Contas a Receber 7 11.249.640 9.060.365
Demais Contas a Receber 8 172.054 531.514
Impostos a Recuperar 9 192.186 178.383
Despesas Antecipadas 0 48.153
Estoques 80.440 0
Não Circulante 14.636.691 13.553.274
Impostos a Recuperar 9 685.499 597.461
Imobilizado 10 13.951.192 12.955.813
Total do Ativo 29.941.024 25.861.575

Passivo e Patrimônio Líquido Nota          2017          2016
Circulante   7.002.704   4.903.847
Empréstimos e Financiamentos 11 3.223.719 2.347.496
Fornecedores 1.016.925 527.766
Fretes a Pagar 402.445 252.515
Tributos a Recolher 196.005 59.646
Parcelamento de Tributos 65.017 65.017
Salários e Encargos Sociais 12 422.141 369.730
Férias e Encargos 369.651 379.154
Demais Contas a Pagar 15 798.091 600.510
Adiantamento de Clientes 15.145 73.759
Imposto de Renda e Contribuição Social 493.565 228.254

Não Circulante   7.778.176   8.893.087
Empréstimos e Financiamentos 11 4.788.458 5.002.210
Provisões para Demandas Judiciais 13 590.000 658.488
Parcelamento de Tributos 184.214 249.232
Sinistro de Cargas a Pagar 14 220.000 408.480
Tributos Diferidos   1.995.504   2.574.677

Total do Passivo 14.780.880 13.796.934
Patrimônio Líquido 16
Capital Social 4.800.000 4.000.000
Reservas de Capital 0 800.000
Ajustes de Avaliação Patrimonial 3.873.625 4.997.902
Reservas de Lucros   6.486.519   2.266.739

Total do Patrimônio Líquido 15.160.144 12.064.641
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 29.941.024 25.861.575

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31/12/2017 e 2016

(Em reais sem centavos, exceto quando indicado de outra forma)

POLIVIAS S/A TRANSPORTES E SERVIÇOSPOLIVIAS S/A TRANSPORTES E SERVIÇOSPOLIVIAS S/A TRANSPORTES E SERVIÇOSPOLIVIAS S/A TRANSPORTES E SERVIÇOSPOLIVIAS S/A TRANSPORTES E SERVIÇOS
CNPJ nº 53.611.828/0001-42
Demonstrações Contábeis

Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercícios findos em 31/12/2017 e
2016 - (Em reais sem centavos, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto Operacional: A Polivias S/A. Transportes e Serviços têm
entre seus principais objetivos a prestação de serviços com foco nas áre-
as de transporte e armazenagem, no território nacional e internacional, em
diversos setores da economia, tais como: bens de consumo, químicos e
agronegócio. A Companhia é uma Sociedade Anônima de Capital Fechado,
com sede em São Paulo, Estado de São Paulo e filiais em locais estraté-
gicos como São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Santa
Catarina, Mato Grosso, Goiás, Bahia, bem como Argentina e Chile, e com
escritórios administrativos no Uruguai e Paraguai. 2. Bases para Prepara-
ção e Políticas Contábeis Significativas: As principais políticas contá-
beis estão descritas a seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de
modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo disposição
em contrário. Ressalta-se que políticas contábeis de transações imateriais
não foram incluídas nas demonstrações financeiras. As demonstrações
financeiras foram elaboradas de acordo com as International Financial
Reporting Standards (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting
Standard Board (“IASB”) e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil,
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovadas
pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), bem como a Lei das Socie-
dades por Ações e a Legislação Fiscal e Tributária. A preparação das de-
monstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis
críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da
Companhia. Tais estimativas estão divulgadas na Nota 3. As demonstra-
ções financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional e
de apresentação da Companhia. Foram preparadas considerando o custo
histórico como base de valor e ajustadas para refletir a avaliação de ativos
e passivos financeiros (quando aplicável) mensurados ao valor justo con-
tra o resultado do exercício. Essas demonstrações financeiras foram auto-
rizadas pelos administradores da Companhia em 11 de Junho de 2018.
2.1. Transações e Conversão em Moeda Estrangeira: As operações com
moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional (Real), utili-
zando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou da ava-
liação, na qual os itens são remensurados. Os ganhos e as perdas cambi-
ais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas
taxas de câmbio do final do exercício, referentes a ativos e passivos
monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração
do resultado. Os ganhos e as perdas cambiais relacionados com
recebíveis em moeda estrangeira são apresentados na demonstração do
resultado como receita ou despesa financeira. 3. Julgamentos, Estimati-
vas e Premissas Contábeis Significativas: A preparação das demonstra-
ções financeiras de acordo com as normas e pronunciamentos do CPC
exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que
afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ati-
vos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir
dessas estimativas. As demonstrações incluem, portanto, estimativas re-
ferentes a provisões, créditos a receber e outras similares. Estimativas e
premissas são revisadas de maneira contínua. Revisões com relação a
estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimati-
vas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. As estima-
tivas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilida-
de de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e
passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir:
a) Provisões referentes a Processos Judiciais: A Companhia é parte em
processos judiciais trabalhistas, sendo as provisões para demandas judi-
ciais constituídas para todos os processos cuja probabilidade de perda
seja provável. Essa análise de probabilidade é realizada pela Companhia
com o auxílio dos assessores legais externos. A avaliação da probabilida-
de de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das
leis, a jurisprudência existente, as decisões mais recentes nos tribunais e
sua relevância jurídica, o histórico de ocorrência e os valores envolvidos
(Nota 13). 4. Principais Práticas Contábeis: 4.1. Instrumentos Financei-
ros - A Empresa opera apenas com instrumentos financeiros não derivati-
vos que incluem aplicações financeiras, contas a receber e outros
recebíveis, caixa e equivalentes de caixa, assim como contas a pagar e
outras dívidas, cujos valores são mensurados ao valor justo por meio do
resultado. 4.2. Caixa e Equivalentes de Caixa - O caixa e equivalentes de
caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa
de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Inclui o caixa, os
depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez,
com vencimentos originais de até três meses e com risco insignificante
de mudança de valor. 4.3. Imobilizado - Os veículos operacionais estão
demonstrados pelo saldo residual do custo de aquisição acrescido dos
valores de avaliação patrimonial, com base em laudo técnico. Os demais
bens estão demonstrados pelo custo de aquisição, deduzido da deprecia-
ção acumulada calculada sobre os saldos contábeis, de acordo com a le-
gislação fiscal, com base em taxas que contemplam a vida útil dos bens.
4.4. Imposto de Renda e Contribuição Social - Em 2017 a base de imposto
de renda e a contribuição social foram apurados com base no lucro real
anual, mediante levantamento de balancetes de suspensão/redução. Em
2016 o imposto de renda e a contribuição social são apurados trimestral-
mente com base no lucro presumido, conforme critérios previstos na legis-
lação vigente. 4.5. Contingências Passivas - São reconhecidas nas de-
monstrações financeiras quando, baseado na opinião dos Assessores
Jurídicos e da Administração, for considerado provável o risco de perda.
Os passivos contingentes classificados como Perdas Possíveis pelos
Assessores Jurídicos são apenas divulgados em notas explicativas, en-
quanto aqueles classificados como Perda Remota, não requerem provisão
ou divulgação. 4.6. Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não-Circu-
lantes - São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis dos
correspondentes encargos e variações monetárias incorridas (passivo).
4.7. Transações com Partes Relacionadas - As transações com partes
relacionadas envolvem pagamentos de aluguéis em imóvel situado no Bra-
sil. Estas transações são efetuadas em condições e prazos pactuados
entre as partes. 5. Reconhecimento da Receita de Serviços: A Companhia
presta serviços com foco nas áreas de gestão logística, transporte e arma-
zenagem em diversos setores da economia. A receita de prestação de ser-
viços é reconhecida no período em que os serviços são prestados. A Com-
panhia baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em consi-
deração o tipo de cliente, o tipo de transação e as especificações de cada
venda. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos
abatimentos e dos descontos. 5.1. Apuração de Resultado - As Receitas e
as Despesas estão apropriadas de acordo com o regime de competência.
6. Caixa e Equivalentes de Caixa           2017           2016
Recursos em Caixa 60.703 7.106
Recursos em Banco 513.426 340.174
Aplicações Financeiras 371.242 1.511.406
Aplicações Financeiras Compromissadas 0 631.200
Cambio a Liquidar    2.664.642                0
Total 3.610.013 2.489.886
As operações de Cambio a Liquidar são valores recebidos em moeda estran-
geira de clientes no exterior ainda não transferidos para conta corrente ban-
cária. 7. Contas a Receber: As contas a receber de clientes correspondem
aos valores decorrentes da prestação de serviços no decurso normal das
atividades da Companhia, e são inicialmente reconhecidas pelo valor justo
dos serviços, deduzidas as perdas estimadas para créditos de liquidação
duvidosa quando requerida. A Companhia avalia no final de cada período se
há evidência de que a qualidade do crédito do ativo financeiro é considerada
deteriorada, e tem como política a constituição de perda estimada com cré-
ditos de liquidação duvidosa de todos os créditos vencidos há mais de 180
dias. No entanto, a avaliação dos créditos no período demonstrou a não
necessidade de provisionar valores para perdas com crédito de liquidação
duvidosa.           2017           2016
Contas a Receber da Venda de Serviços  11.249.640    9.060.365
Total 11.249.640 9.060.365

Em 31 de dezembro de 2017 o prazo médio de recebimento é de aproximada-
mente 15 a 60 dias (15 a 60 dias em dezembro de 2016).
8. Demais Contas a Receber           2017           2016
L.C.C. Negraes Serviços 14.451 1.798
Repom S.A. 69.331 137.082
TMT Ltda. 0 10.000
Adiantamentos a Funcionários 7.441 7.346
Adiantamentos a Fornecedores 21.955 0
Bloqueio Judicial        58.876      375.288
Total 172.054 531.514

9. Impostos a Recuperar           2017           2016
IRRF a Recuperar 0 1.442
PIS, Cofins, CSLL, IRPJ Retenção 0 11.630
PIS (Crédito Lei) 0 151
PIS a Compensar 851 4.932
Cofins a Compensar 3.892 22.688
Cofins (Crédito Lei) 0 697
IRPJ a Recuperar 0 64.508
CSLL a Recuperar 172.803 47.365
ICMS a Recuperar (Uruguaiana)        14.640        24.970
Total de Impostos a Recuperar - Curto Prazo 192.186 178.383
ICMS a Recuperar      685.499      597.461
Total de Impostos a Recuperar - Longo Prazo 685.499 597.461
Os valores de impostos a recuperar foram gerados pela própria operação da
Companhia e serão compensados com débitos futuros da mesma natureza
em curto prazo, dessa forma, os valores estão apresentados a valores de
realização.

Balanços Patrimoniais 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em reais sem centavos, exceto quando indicado de outra forma)

Nota           2017           2016
Receita Líquida dos Serviços Prestados 95.212.912 92.685.592
Custo dos Serviços Prestados (81.958.448) (77.865.983)
Lucro Bruto  13.254.464  14.819.609
Despesas Gerais e Administrativas 17 (2.416.305) (2.036.578)
Remuneração da Administração (260.000) (180.000)
Despesas Tributárias (291.703) (302.475)
Outras Receitas/Despesas Operacionais 414.218 (885.658)
Lucro Operacional antes do Resultado
  Financeiro e Resultado Financeiro  10.700.674  11.414.898
Receitas Financeiras 286.132 497.185
Despesas Financeiras   (2.737.870)   (1.119.851)
Resultado Financeiro   (2.451.738)     (622.666)
Lucro antes do Imposto de Renda
  e da Contribuição Social 8.248.936 10.792.232
Imposto de Renda e Contribuição Social   (2.689.805)   (3.143.423)
Lucro do Exercício 5.559.131 7.648.809
Lucro por Ação 1,1581 1,9122

Capital Reserva Ajustes de Reservas
     Social     Legal  Avaliação   de Lucro          Total

Saldos 31/12/15 4.000.000 495.485 0 2.711.224 7.206.709
Lucro do Exercício 0 0 0 7.648.810 7.648.810
Distribuição de Lucros 0 0 0 (7.788.780) (7.788.780)
Reserva Legal 0 304.515 0 (304.515) 0
Ajuste de Avaliação
  Patrimonial 0 0 7.572.579 0 7.572.579
Tributos Diferidos             0           0 (2.574.677)              0  (2.574.677)
Saldos 31/12/16 4.000.000 800.000 4.997.902 2.266.739 12.064.641
Aumento do Capital 800.000 (800.000) 0 0 0
Distribuição de Lucros 0 0 0 (3.117.801) (3.117.801)
Reserva Legal 0 277.957 0 (277.957) 0
Ajuste de Avaliação
  Patrimonial 0 0 (1.124.277) 1.124.277 0
Realização Tributos
  Diferidos 0 0 0 579.173 579.173
Ajustes de Exercícios
  Anteriores 0 0 0 75.000 75.000
Lucro do
  Exercício             0           0              0  5.559.131   5.559.131
Saldos 31/12/17 4.800.000 277.957 3.873.625 6.208.562 15.160.144

1 - Das Atividades Operacionais           2017           2016
(+) Lucro Líquido do Exercício 5.559.131 7.648.809
(+) Depreciação 1.042.203 2.064.882
(+) Tributos Diferidos Avaliação Patrimonial 579.173 0
(-) Dividendos Pagos (3.117.801) (7.788.780)
(+) Ajustes Contábeis 75.000 4.997.902
(=) Lucro Líquido Ajustado    4.137.706    6.922.813
(Acréscimo) / Decréscimo do Ativo Circulante
  + Realizável a Longo Prazo
Clientes (2.189.275) (3.503.868)
Impostos a Recuperar (101.841) 61.368
Despesas Antecipadas 48.153 (48.153)
Outras Contas a Receber 359.460 (336.998)
Estoques (80.440) 0
(=) Total Acréscimo/(Decrescimo do Ativo
  Circulante + Realizável a Longo Prazo   (1.963.943)   (3.827.651)
Acréscimo/ (Decréscimo) do Passivo
  Circulante + Exigível a Longo Prazo
Fornecedores 489.159 52.833
Impostos a Recolher 392.332 (212.779)
Obrigações Trabalhistas (16.243) (9.642)
Outras Contas a Pagar 100.417 (198.901)
Tributos Parcelados e Diferidos (Não Circulante)     (644.190)    2.823.909
(=) Total Acréscimo /(Decrescimo) do Passivo
  Circulante + Exigível a Longo Prazo      321.475    2.455.420
Total das Atividades Operacionais    2.495.238    5.550.582
2- Das Atividades de Investimentos
Aquisição de Imobilizado/Intangível (10.882.547) (11.640.301)
Baixa de Imobilizado (Líquida) 8.844.965 1.773.082
Total das Atividades de Investimentos   (2.037.582)   (9.867.219)
3- Das Atividades de Financiamentos
(+/-) Empréstimos/Financiamentos 662.471 2.571.837
Totais das Atividades de Financiamentos 662.471 2.571.837
(1+2+3) Aumento/Diminuição de Caixa
  e Equivalentes de Caixa    1.120.127   (1.744.800)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Ano    2.489.886    4.234.686
Variação Ocorrida no Periodo 1.120.127 (1.744.800)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Ano 3.610.013 2.489.886

10. Imobilizado
Movimentação do Imobilizado Taxa de Saldo em Saldo em Depreciação Saldo em
Contas                                 . depreciação % 31/12/2016   Aquisição      Baixas 31/12/2017    acumulada 31/12/2017
Terrenos 0 15.000 0 15.000 0 15.000
Veículos 12.917.262 10.733.759 (8.825.881) 14.825.141 (1.208.786) 13.616.355
Móveis e Utensílios 10 31.917 35.819 (26.691) 41.045 (2.932) 38.113
Instalações 10 13.907 0 (12.517) 1.390 (1.390) 0
Máquinas e Equipamentos 10 140.448 20.880 (23.650) 137.678 (37.243) 100.435
Equipamentos de Comunicação 10 8.859 0 (7.152) 1.707 (1.707) 0
Telefone 10 15.139 0 (15.139) 0 0 0
Outras Imobilizações 10 22.015 0 (22.015) 0 0 0
Computadores 20 113.788 19.807 (12.447) 121.148 (91.311) 29.837
Equipamentos de Rastreamento 10 195.013 24.000 0 219.013 (156.274) 62.739
Consórcio volvo  55.431 23.236 0 78.667 0 78.667
Software       10.046               0              0       10.046                  0       10.046
Total  13.523.825 10.872.501 (8.945.492) 15.450.835     (1.499.643) 13.951.192

A depreciação de Veículos foi realizada com base no seu tempo de
vida útil, e dos demais Bens foi calculada pelo método linear utilizando
as taxas contidas no quadro acima. 11. Empréstimos e Financiamen-
tos: Empréstimos e financiamentos de veículos, os quais são reco-
nhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos da transa-
ção incorridos e são, subseqüentemente, demonstrados pelo custo
amortizado, nos prazos e taxas pactuadas nos contratos a taxa de
TJLP mais 4,5% a.a.
11.1. Financiamento de Veículos           2017           2016
Financiamento Curto Prazo 3.223.719 2.347.496
Financiamento Longo Prazo    4.788.458    5.002.210
Total 8.012.177 7.349.706
12. Salários e Encargos Sociais: Os salários e encargos sociais são apro-
priados e reconhecidos pelo valor de acordo com a folha de pagamento e
faturamento, e recolhido na data de seus vencimentos.

          2017           2016
Salários a pagar 273.177 211.430
INSS 89.019 46.631
FGTS 41.028 31.554
PIS 0 10.528
Cofins 0 48.568
Sindical 147 100
Contribuição Previdenciária 18.281 19.579
Retenção PIS/Cofins/CSLL            489          1.340
Total 422.141 369.730
13. Depósitos Judiciais e Provisão para Demandas Judiciais: Provisões
são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente em
conseqüência de um evento passado, sendo provável que benefícios eco-
nômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa
confiável do valor da obrigação possa ser feita. A avaliação da probabilida-
de de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das
leis, as jurisprudências existentes, as decisões mais recentes nos tribu-
nais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos
advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar
em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição
aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais
identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. A
despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do
resultado, liquida de qualquer reembolso. A Administração da Companhia
constitui tais provisões, e considera que os valores provisionados na ru-
brica “Provisões para Contingências”, no Exigível a Longo Prazo, são su-
ficientes para cobrir eventuais perdas decorrentes de decisões judiciais. A
Companhia é parte em processos judiciais envolvendo, principalmente,
contingências trabalhistas, como segue:

          2017           2016
Processos Trabalhistas      590.000      658.488
Total 590.000 658.488
Conforme mencionado na nota n° 8, há o montante de R$ 58.876, referente
a bloqueio judicial para suprir eventuais perdas nesses processos trabalhis-
tas. 14. Sinistros/Roubos de Carga a Pagar: A Companhia mantém em suas
obrigações a pagar, valores de sinistro creditados em conta corrente e em
moeda nacional aguardando comunicação para futura devolução.

          2017           2016
Bradesco Auto 0 105.647
Nestlé Brasil Ltda.      220.000      302.833
Total 220.000 408.480
15. Demais Contas a Pagar: Os valores são compostos de apropriações e
movimentação liquidados na data de seus vencimentos.

          2017           2016
Aluguéis a Pagar 219.132 211.204
Pró-labore a Pagar 0 11.790
Cheques a Compensar 578.959 373.290
Seguros a Pagar                0          4.226
Total 798.091 600.510
16. Patrimônio Líquido: As ações ordinárias são classificadas no
patrimônio líquido. A distribuição de dividendos referente ao montante mí-
nimo obrigatório, conforme o estatuto social da Companhia é reconhecido
como um passivo nas demonstrações financeiras ao final do exercício. O
benefício fiscal dos juros sobre capital próprio é reconhecido na demons-
tração de resultado. Quando deliberados pelo Conselho de Administração,
os juros sobre capital próprio são computados aos dividendos do período.
a) Capital Social: O capital da Companhia, totalmente integralizado, é de
R$ 4.800.000, representado por 480.000 ações nominativas com valor
unitário de R$ 10,00, divididas em duas classes de ações: (a) 240.000
ações Ordinárias Nominativas e (b) 240.000 ações Preferenciais Nomina-
tivas. b) Reserva Legal e de Retenção de Lucros: A reserva legal é cons-
tituída anualmente com destinação de 5% do lucro líquido do exercício e
não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim
assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada
para compensar prejuízo e/ou aumentar o capital. A reserva de retenção de
lucros refere-se à retenção do saldo remanescente de lucros acumulados,
a fim de atender ao projeto de crescimento dos negócios estabelecido em
seu plano de investimentos. c) Distribuição de Lucros: O lucro líquido de
cada exercício social, após as compensações e deduções previstas em lei
e consoante previsão estatutária, terá a seguinte destinação: (i) 5% para a
reserva legal, até atingir 20% do capital social integralizado e (ii) 25% do
saldo, após a apropriação da reserva legal, serão destinados para pagamen-
to de dividendo mínimo obrigatório a todos os acionistas. A distribuição de
Lucros referente ao exercício de 2017 é assim demonstrada:

          2017           2016
Lucro Líquido do Exercício 5.559.131 7.648.810
Reserva Legal (277.156) (304.515)
Base de Cálculo 5.281.975 7.344.295
Dividendo Mínimo Obrigatório - 25% (1.320.493) (1.836.074)
Dividendos Distribuídos Exercício 2016 0 (3.242.482)
Dividendos Distribuídos Exercício 2016 0 (2.711.224)
Dividendos Distribuídos Exercício 2017   (1.797.308)                0
Total de Dividendos Distribuídos (3.117.801) (7.789.780)

Demonstração do Resultado Abrangente Exercícios findos em 31/12/2017
e 2016 - (Em reais sem centavos, exceto quando indicado de outra forma)

          2017           2016
Resultado do Exercício    5.559.131    7.648.810
(+/-) Outros Resultados Abrangentes
Ajustes de Exercícios Anteriores 49.500 0
Ajuste de Avaliação Patrimonial (1.124.277) 7.572.579
Tributos Diferidos      604.673   (2.574.677)
Resultado Abrangente do Exercício 5.089.027 12.646.712

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Exercícios findos em 31/12/2017 e 2016 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

17. Despesas Gerais e Administrativas por Natureza
          2017           2016

Despesas com Pessoal 1.038.263 798.412
Alugueis 161.923 184.674
Condomínio 65.704 39.319
Consumo de Água e Luz 9.237 9.760
Telefone 82.387 76.072
Correios 20.543 20.201
Jornais e Revistas 1.044 321
Condução 858 1.993
Copa e Cozinha 14.272 8.409
Material de Escritório 46.863 40.736
Veículos 12.248 31.068
Conservação 19.774 13.735
Bens de Natureza Permanente 1.557 25
Contribuições e Doações 36.094 10.000
Viagens e Estadias 56.448 79.094
Lanches e Refeições 4.196 13.062
Honorários Pessoa Jurídica 5.000 5.083
Serviços Prestados Pessoa Jurídica 54.865 72.881
Internet / Informática 15.940 33.626
Cartório 8.484 5.804
Publicidade e Propaganda 0 650
Farmácia 33 205
Frete e Carretos 0 390
Assistência Contábil 159.498 92.543
Combustíveis e Lubrificantes 2.851 7.335
Publicações 7.255 0
Honorários Pessoa Física 10.243 0
Gerenciamento de Risco 135.825 109.724
Serviços de Consultoria 71.783 89.955
Software 308.845 224.593
Apoio Administrativo 17.800 19.888
Débitos com Clientes 0 47.020
Despesas Gerais        46.502                0
Total 2.416.335 2.036.578
18. Créditos Tributários
Descrição           2017
PIS 2012 161.507
Cofins 2012 743.909
PIS 2013 360.991
Cofins 2013 1.662.744
PIS 2014 533.366
Cofins 2014 2.456.717
PIS 2017 641.108
Cofins 2017 2.950.116
(-) Reserva para Ativo Contingente (9.510.458)
Total 0
Os créditos tributários no quadro acima referem-se a valores recuperáveis
dos últimos 5 (cinco) exercícios, cujo montante foi apurado pela Companhia
Paulista de Assessoria Empresarial Ltda, consultores externos, e aprovado
pela Administração, os quais estão em fase de aprovação junto à Receita
Federal do Brasil. Esse levantamento foi efetuado com base nos créditos
sobre custos de serviços para exportação. Por conservadorismo, a Adminis-
tração optou em não contabilizar os respectivos valores em Resultado, em
conformidade com o disposto nos itens 31 a 35 do CPC 25 - Provisões,
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, que determina que tais ativos
somente sejam contabilizados quando forem liquido e certos sua realização.
19. Partes Relacionadas: A Companhia realiza no curso normal de seus
negócios, operações com partes relacionadas a preços, prazos, encargos
financeiros e demais condições compatíveis com as condições de mercado.
Tais operações podem incluir, entre outros itens, serviços de gestão admi-
nistrativa e comercial, prestação de garantias, aluguel de imóveis e presta-
ção de serviços. As principais transações com partes relacionadas são: (i) A
Polivias S/A. Transportes e Serviços mantêm contrato de aluguel de imóveis
com as seguintes partes relacionadas abaixo:
a) A movimentação no resultado do exercício de 2017 foi a seguinte:

Operação Valor Total
BFZ Consultoria Empresarial Ltda. Aluguel 839.880
Aliança Sul Consultoria Empresarial Ltda. Aluguel 720.000
Cassio Ciampolini Sampaio Barros Aluguel 51.084
Célia Maria Negraes Sampaio Barros Aluguel 51.084
b) O saldo a pagar de Partes Relacionadas e relativo a aluguéis é o
seguinte:           2017           2016
BFZ Consultoria Empresarial Ltda. 69.990 69.990
Aliança Sul Consultoria Empresarial Ltda. 60.000 58.325
Cassio Ciampolini Sampaio Barros 3.935 3.935
Célia Maria Negraes Sampaio Barros 3.935 3.935
Estes valores estão contabilizados no Passivo - Demais Contas a Pagar (Nota
15). 20. Seguros: A Companhia mantém seguros, sendo a cobertura contrata-
da, como indicada a seguir, considerada suficiente pela Administração para
cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades: (a) Cargas
- cobertura de desaparecimento total da carga, apropriação indébita e/ ou
estelionato, furto simples ou qualificado, extorsão simples ou mediante se-
questro, roubo, cobertura de até U$ 700.000 (Internacional) e R$ 1.000.000
(Nacional) para carga geral e para veículos de acordo com o modelo transpor-
tado. (b) Armazenagem de mercadorias - cobertura variável, conforme local e
tipo de mercadoria, com cobertura no montante equivalente a R$30.000.000.
(c) Responsabilidade civil contra terceiros danos materiais (R$ 300.000), cor-
porais (R$ 1.000.000), morais (R$ 25.000) e acidentes pessoais - cobertura
até U$ 200.000; no caso de frota de terceiros a cobertura é a mesma. (d)
Responsabilidade civil de administradores - cobertura de R$ 1.000.000. (e)
Ambiental - cobertura de R$ 2.000.000. A Administração da Companhia, consi-
derando os custos financeiros envolvidos na contratação de seguros para sua
frota de caminhões e semi-reboques, bem como a probabilidade da ocorrência
de sinistros e seus eventuais impactos financeiros na operação, adota a política
de não contratar essa proteção, mantendo, todavia, seguros para o ramo da
responsabilidade civil contra terceiros, como mencionado anteriormente.

Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores e Acionistas da Polivias S/A. Transportes e Serviços.
São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as Demonstrações Contábeis da
Polivias S/A. Transportes e Serviços, que compreendem o Balanço Patri-
monial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas Demonstrações do
Resultado, do Resultado Abrangente, das Mutações do Patrimônio Líquido e
dos Fluxos de Caixa para o exercício findo naquela data, bem como as cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Polivias S/A. Transportes e Serviços, em 31 de
dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil. Base para Opinião: Nossa auditoria foi conduzida
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis. Somos independentes em relação à Empresa de
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional e nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade - CFC e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras Informa-
ções que Acompanham as Demonstrações Contábeis e o Relatório do
Auditor: A administração da Empresa é responsável por essas outras infor-
mações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião so-
bre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração
e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse
relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, con-
siderar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as
demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Rela-
tório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Nesse
exercício a Administração da Empresa não elaborou este relatório, portanto,

não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidade da Administra-
ção e da Governança Pelas Demonstrações Contábeis: A administração é
responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstra-
ções contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir
a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, in-
dependentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das de-
monstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável,
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a
administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ope-
rações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons-
trações contábeis. Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das De-
monstrações Contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de
que as demonstrações contábeis tomadas em conjunto estão livres de dis-
torção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre de-
tectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções po-
dem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quan-
do, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria reali-
zada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao
longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de dis-
torção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de audito-
ria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o pro-

veniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencio-
nais. - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a audi-
toria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circuns-
tâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia
dos controles internos da Companhia. - Avaliamos a adequação das políticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respecti-
vas divulgações feitas pela administração. - Concluímos sobre a adequação
do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e,
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza sig-
nificativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Com-
panhia.  Se concluirmos que existe uma incerteza significativa, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulga-
ções nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião,
se as divulgações forem inadequadas.  Nossas conclusões estão funda-
mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais
se manter em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a
estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulga-
ções e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresen-
tação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais defici-
ências significativas nos controles internos que identificamos durante nos-
sos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança de-
claração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo
os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventu-
ais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente
nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salva-
guardas.

São Paulo, 13 de Junho de 2018.
PGBR Auditores Independentes S.S - CRC 2SP 030086/0-7

Milton Miranda Rodrigues - Sócio-Diretor - CRC 1SP 112905/O-5

Cássio Ciampolini Sampaio Barros
Diretor Presidente e Superintendente

Célia Maria Negraes Sampaio Barros
Diretora Financeira

Fernanda Sampaio Barros
Diretora Administrativa

José Ricardo de Souza
Contador CRC 1SP 215886/O-4
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Especial

No Brasil há cerca de 33 milhões de jo-
vens com idade entre 15 e 24 anos, o que 
corresponde a mais de 17% da população. 
Segundo a pesquisadora do Ipea Enid 
Rocha, o país vive um momento de bônus 
demográfi co, quando a população ativa é 
maior que a população dependente, que 
são crianças e idosos, além de estar em 
uma onda jovem, que é o ápice da popu-
lação jovem.

“É um momento em que os países 
aproveitam para investir na sua ju-
ventude. Devemos voltar a falar das 
políticas para a juventude, que já foram 
mais amplas, para não produzir mais 
desigualdade e para que nosso bônus 

demográfico não se transforme em um 
ônus”, disse.

Além das indicações constantes no estu-
do, Enid também destaca a importância de 
políticas de saúde específi ca para jovens 
com problemas de saúde mental, traumas 
e depressão.

A pesquisa foi realizada em parceria do 
Ipea com a Fundación Espacio Público, 
do Chile, o Centro de Pesquisa para o 
Desenvolvimento Internacional (IRDC), o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), com apoio do Centro Internacional 
de Políticas para o Crescimento Inclusivo 
(IPC-IG) (ABr).

RAQUEL CUNHARealidade brasileira

Andreia Verdélio/Agência Brasil

As razões para esse cenário, de acordo com o estudo, 
são problemas com habilidades cognitivas e socio-
emocionais, falta de políticas públicas, obrigações 

familiares com parentes e fi lhos, entre outros. No mesmo 
grupo estão o México, com 25% de jovens que não estudam 
nem trabalham, e El Salvador, com 24%. No outro extremo 
está o Chile, onde apenas 14% dos jovens pesquisados estão 
nessa situação. A média para a região é de 21% dos jovens, 
o equivalente a 20 milhões de pessoas, que não estudam 
nem trabalham.

O estudo Millennials na América e no Caribe: trabalhar ou 
estudar? sobre jovens latino-americanos foi lançado hoje 
(3) durante um seminário no Ipea, em Brasília. Os dados 
envolvem mais de 15 mil jovens entre 15 e 24 anos de nove 
países: Brasil, Chile, Colômbia, El Salvador, Haiti, México, 
Paraguai, Peru e Uruguai.

Nem-nem
De acordo com a pesquisa, embora o termo nem-nem possa 

induzir à ideia de que os jovens são ociosos e improdutivos, 
31% dos deles estão procurando trabalho, principalmente 
os homens, e mais da metade, 64%, dedicam-se a trabalhos 
de cuidado doméstico e familiar, principalmente as mulhe-
res. “Ou seja, ao contrário das convenções estabelecidas, 
este estudo comprova que a maioria dos nem-nem não são 
jovens sem obrigações, e sim realizam outras atividades 
produtivas”, diz a pesquisa.

Apenas 3% deles não realizam nenhuma dessas tarefas 
nem têm uma defi ciência que os impede de estudar ou 
trabalhar. No entanto, as taxas são mais altas no Brasil 
e no Chile, com aproximadamente 10% de jovens apa-
rentemente inativos. Para a pesquisadora do Ipea Joana 
Costa, os resultados são bastante otimistas, pois mostra 
que os jovens não são preguiçosos. “Mas são jovens que 
têm acesso à educação de baixa qualidade e que, por 
isso, encontram difi culdade no mercado de trabalhos. 
De fato, os gestores e as políticas públicas têm que olhar 
um pouco mais por eles”, 
alertou.

Políticas 
públicas

A melhora de serviços e os 
subsídios para o transporte e 
uma maior oferta de creches, 
para que as mulheres possam 
conciliar trabalho e estudo 
com os afazeres domésticos, 
são políticas que podem ser 
efetivadas até no curto prazo, 
segundo Joana. Com base 
nas informações, os pes-
quisadores indicam ainda a 
necessidade de investimentos 
em treinamento e educação e 
sugerem ações políticas para 
ajudar os jovens a fazer uma 
transição bem-sucedida de seus estudos para o mercado 
de trabalho.

Considerando a incerteza e os níveis de desinformação 
sobre o mercado de trabalho, para eles [jovens] é essencial 
fortalecer os sistemas de orientação e informação sobre o 
trabalho e dar continuidade a políticas destinadas a reduzir 

Pesquisadora diz que os jovens que não trabalham nem estudam não são preguisosos, mas que têm acesso à 
uma educação de baixa qualidade.

As razões são problemas com habilidades cognitivas 
e socioemocionais, falta de políticas públicas, 

obrigações familiares com parentes
e fi lhos, entre outras.
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Ipea: 23% dos jovens brasileiros 
não trabalham e nem estudam

Uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revela que 23% dos jovens brasileiros não 
trabalham e nem estudam (jovens nem-nem), na maioria mulheres e de baixa renda, um dos maiores percentuais 
de jovens nessa situação entre nove países da América Latina e Caribe. Enquanto isso, 49% se dedicam 
exclusivamente ao estudo ou capacitação, 13% só trabalham e 15% trabalham e estudam ao mesmo tempo

as limitações à formação de jovens, com programas como o 
Pronatec. “Os programas de transferências condicionadas 
e bolsas de estudo obtiveram sucesso nos resultados de 
cobertura”, diz o estudo.

De acordo com o Ipea, o setor privado também pode 
contribuir para melhorar as competências e a empregabili-
dade dos jovens, por meio da adesão a programas de jovens 
aprendizes e incentivo ao desenvolvimento das habilidades 
socioemocionais requeridas pelos empregadores, como 

autoconfi ança, liderança e 
trabalho em equipe.

No Brasil, por exemplo, 
segundo dados apresentados 
pelo Ipea, há baixa adesão ao 
programa Jovem Aprendiz. 
De 2012 a 2015, o número de 
jovens participantes chegou 
a 1,3 milhão, entretanto esse 
é potencial anual de jovens 
aptos para o programa. É 
preciso ainda redobrar os 
esforços para reduzir mais 
decisivamente a taxa de 
gravidez de adolescentes e 
outros comportamentos de 
risco fortemente relaciona-
dos com o abandono escolar 
entre as mulheres e uma 

inserção laboral muito precoce entre os homens.

Conhecimento e habilidades
As oportunidades de acesso à educação, os anos de esco-

laridade média, o nível socioeconômico e outros elementos, 
como a paternidade precoce ou o ambiente familiar, são 
alguns dos principais fatores que infl uenciam a decisão dos 

jovens sobre trabalho e estudo, de acordo com a pesquisa. 
Em todos os países, a prevalência de maternidade ou pa-
ternidade precoce é maior entre os jovens fora do sistema 
educacional e do mercado de trabalho.

A pesquisa traz variáveis menos convencionais, como 
as informações que os jovens têm sobre o funcionamento 
do mercado de trabalho, suas aspirações, expectativas e 
habilidades cognitivas e socioemocionais. Para os pesqui-
sadores, os jovens não dispõem de informações sufi cientes 
sobre a remuneração que podem obter em cada nível de 
escolarização, o que poderia levá-los a tomar decisões er-
radas sobre o investimento em sua educação. No caso do 
Haiti e do México, essa fração de jovens com informações 
tendenciosas pode ultrapassar 40%.

A pesquisa aponta ainda que 40% dos jovens não são 
capazes de executar cálculos matemáticos muito simples e 
úteis para o seu dia a dia e muitos carecem de habilidades 
técnicas para o novo mercado do trabalho. Mas há também 
resultados animadores. Os jovens analisados, com exceção 
dos haitianos, têm muita facilidade de lidar com disposi-
tivos tecnológicos, como também têm altas habilidades 
socioemocionais. Os jovens da região apresentam altos 
níveis de autoestima, de autoefi cácia, que é a capacidade 
de se organizar para atingir seus próprios objetivos, e de 
perseverança.

De acordo com a pesquisa, os atrasos nas habilidades 
cognitivas são importantes e podem limitar o desempenho 
profi ssional dos jovens, assim como a carências de outras 
características socioemocionais relevantes, como liderança, 
trabalho em equipe e responsabilidade. Soma-se a isso, o 
fato de que 70% dos jovens que trabalham são empregados 
em atividades informais. Entre aqueles que estão dentro 
do mercado formal há uma alta rotatividade de mão de 
obra, o que desmotiva o investimento do empregador em 
capacitação.
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Modelo de atribuição 
desvenda caminho para 

as compras online 

Qual o caminho 

percorrido por um 

consumidor que 

adquire um produto 

pela internet? Quais 

fatores infl uenciaram 

sua decisão e interferem 

para o clique fi nal no 

botão de compra?  

Será que ele já tinha visto 
o produto em um dis-
play? Ou assistido um ví-

deo informativo? Ou recebido 
uma newsletter com ofertas? 
As transações na internet 
passam por um longo caminho 
até sua concretização, e essa 
jornada tem mudado muito 
nos últimos anos. 

Porém, especialmente após 
o surgimento dos links patroci-
nados, observamos uma ênfase 
excessiva no modelo de last click 
na hora de planejar os investi-
mentos em mídia e estabelecer 
o crédito pelos resultados. 

Nesse caso, leva-se em con-
sideração somente a última 
página em que o consumidor 
clicou para realizar a compra. 
A entrega sobre demanda 
reprimida, baseada nas ne-
cessidades do usuário, quase 
sempre, leva todo o crédito 
pela compra, ignorando to-
das as etapas e variáveis que 
compõem esse longo processo. 
No entanto, existem outros 
fatores que levam uma pessoa 
a optar por um produto de uma 
determinada marca em um 
determinado momento. 

Antes de ser efetivamente 
adquirido, é preciso que o pro-
duto esteja bem posicionado na 
mente dos consumidores, e é 
isso que as marcas precisam 
perseguir. Em vez de focar na 
performance, é preciso enten-
der por que aquele consumidor 
estava lá. Entra em cena o mo-
delo de atribuição, que propõe 
uma nova maneira de calcular 
a jornada do consumidor, 
abrangendo desde o primeiro 
anúncio até o clique no botão 
de compra, para entender 
como cada uma dessas etapas 
contribuiu para a conversão. 

Ao comprar um tênis de cor-
rida, por exemplo, será que o 
consumidor quer um produto 
da Adidas, da Mizuno ou da 
Asics, ou busca simplesmente 
o artigo mais barato? Existe 
todo um trabalho de branding 
que precisa ser feito, para que 
a marca esteja sempre no “top 
of mind” dos consumidores. 
Portanto, o branding jamais 
pode fi car de fora do planeja-
mento orçamentário de uma 
campanha digital, pois é o 
que permite compreender em 
profundidade a opção por uma 
marca específi ca. 

Uma pesquisa recente apre-
sentada pelo eMarketer duran-
te o evento Programmatic I/O, 
que ocorreu em Nova York, 
mostrou que as marcas estão 
perdendo o momento da com-
pra em quase 30% baseado no 
índice de preferência. Ou seja, 
as pessoas não estão mais com-
prando marcas, como resposta 
a este movimento gerado pelo 
foco em performance dos últi-
mos 10 anos, que concentrou 
os investimentos em um único 
pilar. Marcas e anunciantes 
precisam caminhar na dire-
ção contrária e prestar mais 
atenção aos outros pilares que 
compõem este processo. 

Quando observamos a jorna-
da do consumidor e construí-
mos um modelo de atribuição, 
conseguimos identifi car quais 
fatores nortearam sua decisão. 
Esta pode ser determinada 
pela mensagem de e-mail en-
viada poucos minutos antes 
da compra, ou pelo vídeo que 
possibilitou um novo encontro 
com a marca. Identifi cando to-
dos os canais, é possível saber 
quais foram determinantes 
e quais desempenharam um 
papel secundário.

O mapeamento dos canais, 
deixa de ter um papel se-
cundário quando atrelamos 
a coleta de dados do usuário 
com base em comportamento. 
Assim, podemos identifi car o 
sentimento ou comportamento 
desse internauta em cada eta-
pa da jornada, e conseguimos 
entender o interesse desse 
consumidor ou o sentimento 
que ele tem nos momentos 
em que dispara a decisão pela 
compra, bem como os fatores 
que infl uenciam o consumo 
de um determinado produto. 

Assim, com essas informa-
ções e a jornada de device, 
temos uma ferramenta para 
realizar analises preditivas e 
modelos de atribuição diferen-
ciados, além de insights sobre 
oportunidades de produtos e 
mercado. É com esse minsdet 
que estruturamos o nosso mo-
delo de negócios. 

Pensamos que o modelo de 
atribuição não pode ser foca-
do apenas no last click, mas 
sim abranger desde o topo do 
awareness, conhecendo todos 
os momentos em que ocorre 
impacto ao consumidor, para 
entender o melhor momento, 
o melhor target e a melhor 
forma de falar com ele, para 
que, fi nalmente, tome a deci-
são de consumir o produto do 
meu cliente.

(*) - É CMO/CFO da FitMedia, uma das 
líderes de mercado em campanhas 

de mídia online programática, 
operando como Trading Desk ou DSP 

para agências e anunciantes (http://

Bruno Pompeu (*)

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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NOTIFICAR SOBRE A DEMISSÃO
Como proceder para notificar funcionário que trabalha em home-office 
sobre sua demissão? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

O AVISO DE FÉRIAS DEIXOU DE SER OBRIGATÓRIO?  
A concessão das férias será participada, por escrito, ao empregado, com 
antecedência de, no mínimo, 30 dias, e dessa participação o interessado 
dará recibo, seja empregado de empresa ou doméstico. Portanto é 
preceito de lei como está previsto no Artigo 135 da CLT, de modo que 
não houve alteração nem pela Reforma Trabalhista.

ANTECIPAR A SAÍDA DO AVISO PRÉVIO
Funcionário foi demitido com aviso prévio trabalhado, entretanto 
solicita para sair antes de completar o aviso, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS
Funcionário optou em converter 1/3 de suas férias em abono, pode 
a empresa antecipar o pagamento para depois gozar as férias? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

NA NOVA RESCISÃO POR DEMISSÃO CONSENSUAL, A EMPRESA DEVE 
RECOLHER APENAS 20% DO FGTS, SEM A PARTE SOCIAL, O SAQUE 
DO FUNCIONÁRIO SERÁ 80% DOS VALORES DEPOSITADOS MAIS OS 
20%, COMO PROCEDER?

No caso, a empresa deverá recolher a multa rescisória de 20%, sem a 
contribuição social de 10%. Quanto ao saque dos valores depositados 
no FGTS será de 80% do total. Para tanto, a GRRF levará os códigos de 
movimentação I 5 e 7 para saque.

OBRIGAÇÃO DE POSSUIR DOS LAUDOS
Os laudos do PPRA e PCMSO passou a ser obrigatório para todas as 
empresas com a chegada do eSocial, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

Intimação Prazo 30 dias. Processo nº 0009067-29.2018.8.26.0011 A Dra. Rosana Moreno Santiso, 
Juíza de Direito da 3ª VC do Foro Regional de Pinheiros-SP, na forma da lei, etc. Faz Saber a  
Ausiliare Telecom & Informática Ltda, CPF/MF Sob Nº 74.308. 248/0002-50, 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 pag. do valor de 
R$ 42.595,47, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pag., 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, como penhora de bens (art. 
523,§1º,do CPC), Será o edital, afixado e pub. na forma da lei. Nada mais. SP, 09/11/2018.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002226-39.2009 8.26.0106 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro de Caieiras, Estado de SP, Dr(a). Daniel Nakao Maibashi, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Herika Valesca Altero, Bras. RG 26111753, CPF 324.301.148-52, que lhe foi pro 
posta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, objetivando o receb. da quantia 
de R$ 3.370,63 referente a contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. 
Considerando que a requerida encontra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio do presente 
edital citada para os termos e atos da ação proposta. Ficando advertida de que terá o prazo de 15 
dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada a ação, o réu 
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.      

Edital de Intimação Prazo de 20 Dias. Processo Nº 0013114-70. 2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª VC, do Foro Regional III-Jabaquara, SP, Dr(a). Carolina Bertholazzi, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Valquiria de Moura Perseo (CPF 940. 938.658-68) e Renato Perseo (qualificação 
ignorada), que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, tendo sido deferi da sua Intimação por edital para que efetue o 
pagamento do valor de R$ 99.119,32 (para out/2018), 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. SP, 06/11/2018.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1010446-71.2016 8.26.0006 O(A) MM. Juiz de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de SP, Dr(a). Adaisa Bernardi Isaac 
Halpern, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Marli Alves Martinez RG Nº 8.672.380, CPF Nº 007.566 
824-60, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor 
de R$ 22.027,63. Referente às taxas de conservação e Melhoramentos do lote 01, da Quadra AM, 
do Loteamento Terras de Sta Cristina - Gleba I, (atualmente denominado Riviera de Santa Cristina 
I). Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida 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 alegado 
na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

2ª VC – Regional Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002461-
03.2015.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de 
São Paulo, Dr(a). DANIELA CLAUDIA HERRERA XIMENES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
MICHELE MENEZES CORDEIRO, CPF. 339.583.328-38, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum por parte de AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, alegando em síntese: ser 
credora da ré do valor de R$ 5.428,61 (Fev/2015), oriundos das mensalidades não pagas no ano de 2010, 
do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes. Encontrando-se a requerida 
em lugar ignorado, 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 24 de setembro de 2018. 

3ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002405-
81.2017.8.26.0006 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 THIAGO DUARTE DIAS CAMOTE DE ANDRADE, CPF 427.044.418-55, que AMC SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$6.789,35 
(Março/2017), oriundos das mensalidades não pagas do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, firmado entre as partes. Estando o requerido 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 o tornará isento de custas e honorários advocatícios ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno 
direito o título executivo judicial, ficando advertido 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. 

33ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013184-70.2018. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VITOR SOUZA SUZANA (CPF. 
370.941.838-01) que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, lhe ajuizou uma ação de Execução para o 
recebimento de R$23.745,45 (Jan/2018), oriundos das parcelas de Janeiro/2015 à Janeiro/2016 
vencidas e não pagas, conforme Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as 
partes. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que 
em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o crédito da exequente, 
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo 
requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que 
começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando advertido 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. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0061307-53. 2017.8.26.0100 A Dra. Maria 
Carolina de Mattos Bertoldo, Juíza de Direito da 21ªVC do Foro da Capital–SP, na forma da lei, etc. 
Faz saber a NG KIM MO, R.G. 4.101.555, CPF/MF 646.817.858-49, 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$ 57.801,89, 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 SP, aos 16/05/2018.               

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0001965-82.2013 8.26.0543 Requeridos: Ronaldo 
Aparecido Veiga, inscrito no CPF sob o nº034.876.579-70 e Manuel Fernandes Pinto Lopes, inscrito 
no CPF sob o nº 007.588.568-90. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Santa Isabel, 
Estado de SP, Dr(a). Cláudia Vilibor Breda, na forma da Lei, etc. Faz saber aos, réus, ausente, 
incerto, de paradeiro desconhecido, que na respectiva vara e cartório, tramita os autos da 
indenização por danos materiais que a Concessionária da Rodovia Presidente Dutra move contra si, 
por conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que ocorreu dia 
17/11/2011, por volta das 09h39min, o Requerido estava trafegando com o veículo Marca Audi, 
Modelo A3 1.8T, ano 2000, cor Azul, Placa AJJ-7085, Renavam 7402 541 38, de propriedade do 
Primeiro Requerido, quando, na altura do Km 190 + 700, segundo informações do condutor veiculo 
1, o mesmo foi fechado em seguida veio perder o controle de direção e vindo a chocar-se contra as 
defensas metálicas pelo canteiro central. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo 
Boletim de Ocorrência nº 101052626 (Doc. 04). Os Requerentes também alocou pessoal capacitado 
e equipamentos indispensáveis para a realização da obra e resguardo da segurança daqueles que 
trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para 
realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 
3.530,03 (Três mil, quinhentos e trinta reais e três centavos), conforme demonstrativo anexo (doc. 
05).. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação do réu, para, no prazo de 15 
(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta 
cidade de Santa Isabel, aos 12 de novembro de 2018.                                                                              

33º Subdistrito - Alto da Mooca

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

O pretendente: ,
nistrador, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 26/11/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP
Amaral Carsolari. A pretendente: , estado civil 

residente e domiciliada neste Subdistritro, São Paulo - 
Souza e de Maria das Graças Peixoto de Souza.

O pretendente: ANDRÉ CONRADO DOS SANTOS CAMARA, estado civil solteiro, 

domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP
Zeneide dos Santos. A pretendente: CYNTIA MAINARDI SIMAS, estado civil solteira, 

e domiciliada neste Subdistritro, São Paulo - SP
Mainardi.

O pretendente: ,
nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 11/12/1986, residente e domiciliado 
em  São Bernardo do Campo - SP
Rafael. A pretendente: ,
advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 23/02/1982, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP

O pretendente: 
cido em Diadema - SP, no dia 11/08/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP
pretendente: ,
nascida em São Paulo - SP, no dia 16/01/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - .

O pretendente:  estado civil solteiro, 

do neste Subdistrito, São Paulo - SP
Silva Barboza. A pretendente: , estado civil solteira, 

neste 
Subdistrito, São Paulo - .

O pretendente: 
em Numan - Nigéria, no dia 05/03/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP

,
- SP, no dia 15/09/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
de Rene Carlos de Oliveira e de Maria das Dores de Oliveira.

O pretendente: DIEGO PEREIRA NASCIMENTO,
de RH, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/12/1986, residente e domiciliado nesta Capital, 
São Paulo - SP
O pretendente: ,
nascido em São Paulo - SP, no dia 20/10/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - .

O pretendente: 
dentista, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/08/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP
A pretendente: ,
cirurgiã dentista, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/12/1986, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - 
Oliveira de Macedo.

O pretendente: 
jurídico, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/07/1996, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP
Silva Pierobon. A pretendente: , estado civil sol-

residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
Neves e de Zilda Rodrigues Tavares.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Filoo Licenciamento de Software S.A.
CNPJ/MF nº 13.509.469/0001-00 - NIRE 35.3.004.4760-3

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Filoo Licenciamento de Software S.A. (“Companhia”), para a
Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 13/12/2018, às 10h, em primeira convocação
(“AGO”). Tal assembleia será realizada na sede da Companhia, na Rua Ferreira de Araujo, 221, conjunto
94 e 95, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05.428-000, contando com a seguinte ordem do dia: (i) alteração do
artigo 2º do estatuto social da Companhia, referente ao objeto social, para inclusão de atividade de compilação
e fornecimento de dados e informações relativas à área de saúde; e (ii) eleição de novo membro da
Diretoria da Companhia. São Paulo/SP, 05/12/2018. Clarissa Rossetti (Diretora).                    (05, 06 e 07)

INSTITUTO CULTURAL DE INTEGRAÇÃO,
DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA GRUPO O RESGATE

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
O Instituto Cultural de Integração, Desenvolvimento e Cidadania Grupo O RESGATE
convoca todos os associados a participarem da Assembleia Geral Ordinária nos termos
do Estatuto Social, que se realizará na Rua da Abolição nº 177, Bela Vista, São Paulo
- SP, no dia 11 de dezembro de 2018, às 09:00h em primeira convocação e, não havendo
quorum, às 10:00h em segunda convocação, com qualquer número de integrantes pre-
sentes, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) eleição do Conselho Consul-
tivo do Instituto Cultural de Integração, Desenvolvimento e Cidadania Grupo O RESGA-
TE; 2) Em seguida, o Conselho Consultivo eleito deverá eleger a Diretoria Executiva,
Conselho Fiscal e Representante do Departamento de Administração de Cursos, nos
termos dos artigos 33 e 34 do Estatuto Social. São Paulo, 05 de dezembro de 2018.

Shirley Leal Alves - Coordenadora Presidente

A Ilha da Madeira recebeu pela quarta vez consecutiva o 
prêmio de melhor destino insular do mundo pelos World 
Travel Awards, considerados os óscares do turismo. 

A cerimônia de premiação aconteceu no Pátio da Galé, em 
Lisboa, Portugal, no sábado (1º).

O arquipélago português, que conta com belíssimos cenários 
de natureza e muita cultura, concorria na mesma categoria 
que outros 17 destinos: Belize, Bali, Barbados, Ilhas Cook, 
Cozumel, Creta, Fiji, Havaí, Jamaica, Maldivas, Ilha Maurício, 
Santa Lúcia, Sardenha, Seychelles, Sicília, Turcos e Caicos e 
Zanzibar.

Um hotel madeirense também foi contemplado com um prê-
mio: o cinco estrelas The Vine Hotel, que foi criado em torno 
da temática do vinho. Ele foi considerado o melhor design 
hotel do ano, competindo com outros 16 estabelecimentos 
do mundo todo.

A premiação marca o início de uma nova fase da campa-
nha de promoção do destino, #MadeiraNoWordsNeeded, 
que aproveita a ideia de que não é necessário explicar a 
Madeira, porque os prêmios já dizem o sufi ciente. Agora, o 
conceito será enriquecido e humanizado com personagens 
madeirenses, que servirão de porta-vozes da sua famosa 
hospitalidade. 

Ilha da Madeira é eleita pela 
quarta vez o melhor destino

O arquipélago português,
conta com belíssimos cenários de natureza

e muita cultura

Com paisagens que vão de praias a fl orestas e cachoeiras, 
o arquipélago da Madeira tem tradição no setor do turismo, 
sua principal atividade econômica, e conta com excelentes 
hotéis, restaurantes e atrações, gastronomia típica deliciosa 
e população hospitaleira, que atraíram mais de 1,1 milhão de 
visitantes estrangeiros em 2017.

Todo ano, os World Travel Awards reconhecem marcas e 
destinos que se destacam na indústria do turismo por sua 
excelência. As votações são abertas ao público. Para mais 
informações, acesse (www.madeiraallyear.com).

Fotos: Divulgação
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São Paulo, quarta-feira, 05 de dezembro de 2018Página 8

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 05 de Dezembro de 2018.  Dia de Santa Crispina, Santo 
Anastácio, São Dalmácio, São Nicécio, e Dia do Anjo Micael, cuja virtude 
é a fé. Dia do Voluntário. Hoje aniversaria o cantor e pianista Little 
Richard que faz 86 anos, o tenor espanhol José Carreras que nasceu 
em 1946, cantora Ângela Rô Ro que chega aos 69 anos e a atriz carioca 
Danielle Winits que nasceu em 1973.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau é inteligente, inquieto, otimista, 
determinado quer alcançar o sucesso através do conhecimento e força 
de vontade. É também inteligente, liberal, impaciente. Mas precisa de 
estímulos mentais constantes, mudanças e novos horizontes. Gosta 
de viver a de forma intensa aprecia os esportes até radicais, buscando 
atividades às vezes arriscadas. Tem interesse pela comunidade e pela 
política. Pode ser tenso quando as coisas não caminham no seu ritmo. 
Precisam ter cuidado sempre com traições, falsas notícias e maledicências.  

Dicionário dos sonhos
DESPIR – Estar despido (a): fofocas que podem 
causar tristezas. Despir-se: felicidade amorosa. Conhe-
cidos despidos: receberá visita de parente em breve. 
Números de sorte:  04, 11, 22, 27, 41 e 55.

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

Esta quarta é o vigésimo oitavo dia da lunação. A Lua faz um aspecto positivo com Plutão durante a manhã que renova as energias 

e nos dá força para realizar nossas atividades e cumprir nossas metas. A noite pode ser um pouco confusa. Será muito importante 

descansar a mente. A Lua faz conjunção com Mercúrio que permite uma troca de informações e conversas profundas. Em seguida 

a Lua fi ca fora de curso (a partir das 19h54) até ingressar em Sagitário durante a madrugada de quinta. O Sol em tensão com 

Netuno pode nos deixar vulneráveis. Cuide da sua energia e não se deixe infl uenciar por situações ou pessoas oportunistas. Não se 

iluda, não fantasie. Tenha sensibilidade e compaixão, mas use a sua intuição. A meditação também pode ser a fonte de respostas. 
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Tenha calma para evitar desentendi-
mento com alguém. Pode ser levado 
a situações de rompimento brusco 
ou encontrar muita harmonia, vai 
depende de sua atitude. De tarde 
mantenha o bom astral para soluções 
fi nanceiras. À noite agitada sujeita 
a novidades e falta de sono. 82/482 
– Vermelho.

Determinação, sensualidade e muito 
calor humano nos relacionamentos. 
As crises devem ser superadas com 
coragem e uma atitude austera, 
ainda mais as fi nanceiras. Melhore a 
organização de sua vida para evitar 
os desperdícios. Saia da rotina e 
divirta-se à noite que promete ser 
agitada. 77/377 – Azul.

A Lua faz conjunção com Mercúrio 
que permite uma troca de informa-
ções e conversas profundas. Em 
seguida a Lua fi ca fora de curso (a 
partir das 19h54) até ingressar em 
Sagitário durante a madrugada de 
quinta. As suas atitudes que tomar 
atraem ou afastam as pessoas. 
68/168 – Cinza.

O Sol em tensão com Netuno pode 
nos deixar vulneráveis. Cuide da sua 
energia e não se deixe infl uenciar por 
situações ou pessoas oportunistas. 
Esta quarta não é boa à relação com 
as outras pessoas, podendo acarretar 
desentendimentos por pontos de 
vista divergentes. 72/372 – Branco.

É bom ter cuidado nas dívidas de 
muito valor, que não devem ser as-
sumidas. Terá defi nição dos rumos 
que sua vida deve tomar no ano que 
vem vindo. Liberalidade demais pode 
causar problemas, cuidado. Use de 
habilidade ao tratar com as pessoas 
nesta metade de semana. 86/886 – 
Amarelo.

Evite alimentar desejo que não 
poderá realizar no momento. As 
emoções fi cam mais fortes no fi nal 
do dia e isso pode levar a ressenti-
mentos. A Lua faz conjunção com 
Mercúrio que permite uma troca de 
informações e conversas profundas. 
61/261 – Verde. 

Através da organização e de uma 
maneira mais direta de agir pode 
ganhar mais dinheiro. A situação 
melhora ainda mais nesta quarta 
com o Sol na casa dois, a casa do 
dinheiro. Um dinheiro atrasado ou 
devido deverá chegar antes do fi nal 
do mês ainda com o Sol em Sagitário. 
54/754 – Lilás. 

Pela manhã haverá maior inspira-
ção e ao fi nal da tarde, nervosismo 
devido a imprevistos e situações 
inesperadas. Um novo ciclo de vida 
dará maior motivação depois do 
aniversário. É preciso muito cuidado 
ao assinar papéis e documentos 
importantes. 71/171 – Branco.

O período é bom para tratar da saúde 
e programar as viagens. A Lua em 
Escorpião dá determinação e novas 
metas podem ser traçadas para 2019. 
Aproveite para programar o que 
fazer neste fi nal de ano, sem alterar 
demais a rotina antes do aniversário. 
92/592 – Marrom.

É melhor pensar bem melhor antes 
de agir, prestando atenção aos de-
talhes nesta metade de semana. Irá 
demonstrar os sentimentos de amor 
e amizade, melhorando suas relações 
ao agir de forma mais racional e orga-
nizada. Dedique-se ao seu trabalho. 
43/543 – Azul.

Aumenta o interesse por atividades 
inovadoras que tendem a melhorar 
seus ganhos neste fi nal de ano. Pode 
alcançar uma posição fi nanceira 
melhor com negócios e trabalho 
temporário. Use a sua criatividade 
para melhorar a vida no novo ano 
de 2019 que vem vindo aí. 67/167 
– Amarelo.

Muita afetividade garantirá bons 
momentos íntimos intensifi cando 
a relação sexual. Facilidade para 
expressar os sentimentos às pes-
soas e dizer dos seus sentimentos 
às pessoas que ama. Faça isso de 
forma mais racional para que con-
siga tomar uma decisão defi nitiva. 
78/778 – Rosa.

Simpatias que funcionam
Para seu Amado Voltar Correndo Para Você: Esta 
é uma forte simpatia para aqueles momentos de solidão. 
Quando você estiver se sentindo sozinha, faça esta 
simpatia para chamar pelo seu amor e ele virá correndo 
atrás de você. Pegue um papel branco e escreva o nome 
completo da pessoa. Dobre o papel em quatro partes 
e jogue-o dentro de uma panela com água fervendo, 
enquanto diz as seguintes palavras: “Fulano (diga o 
nome da pessoa), assim com esta água está fervendo, 
vai ferver também sua cabeça.  Você só vai pensar em 
mim e virá correndo me procurar! ” Repita essa frase três 
vezes e, depois, jogue a água com o papel em um jardim 
qualquer. Lave a panela e volte a usá-la normalmente.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Diante do 

desenvolvimento 

mundial, a indústria 

brasileira foi sendo 

apequenada e limitada 

ao longo das últimas 

décadas 

Juros altos, a cascata 
tributária e, até mesmo, 
a legislação trabalhista 

influenciaram neste mal 
posicionamento do País. No 
que diz respeito a entrada 
no mercado mundial nos 
últimos 16 anos, se agregou 
à proposital derrubada do 
dólar para desmotivar as 
exportações, seja para aten-
der a sandice do presidente 
enjaulado que, em uma de 
suas estultices, dizia: “o que 
exportamos vai faltar às fa-
mílias brasileiras”, seja pelo 
decantado “custo Brasil”.

Se considerarmos a ex-
portação global, que atinge 
$22.990 trilhões e a brasilei-
ra de $217 bilhões, ou seja 
0,8% da total, para sermos 
educados, podemos con-
siderá-la modesta demais. 
Com isto, a indústria passou 
a viver e a sobreviver de 
isenções e protecionismo.

Com o raiar de uma nova 
visão do futuro superminis-
tério da economia, a indús-
tria tem que se fortalecer, 
sendo competitiva, efi caz e 
dinâmica.

O PIB do Brasil de $2.056 
trilhões, se comparado 
com o mundial de $80.684 
trilhões, bem mostra a pe-
quenez do mercado interno 
frente ao que temos dis-
ponível no mundo, apenas 
2,54%. Vemos países como 
a Alemanha, em que mais 
de 40% de seu PIB advém 
das exportações. Agora será 
inexorável: ou a indústria 
volta a buscar o mercado 
mundial, se globalizando, 

aumentando sua competi-
tividade ou estará fadada 
a um ocaso triste e talvez 
imerecido.

O novo Brasil precisa 
saber como, onde e de que 
maneira fará sua internacio-
nalização de forma urgente, 
de forma planejada e es-
truturada. Precisa usar seu 
conhecimento, sagacidade e 
agudeza de raciocínio para 
implementar um programa 
de crescimento e expan-
são, que gere um aumento 
notável de sua atuação a 
nível mundial. Nos últimos 
anos os Estados Unidos da 
América atraíram investi-
mentos de diversos setores 
de atividades, como o de 
armamento, siderúrgico, su-
cos, alimentos, entre outros. 

E o intuito das nações 
que procuraram os EUA 
foi muito além de localizar 
apenas sua base exportado-
ra, como, muitas vezes, sua 
base industrial e até mesmo 
sua matriz nos EUA, para se 
utilizar da nova formatação 
tributária (atualmente a 
melhor do mundo livre).

Se levarmos em conta 
que o PIB atual dos EUA 
($20.660 trilhões) é cerca 
de 10 vezes o do Brasil, com 
um crescimento médio de 
mais de 3% ao ano, vemos 
aí onde devemos ancorar 
nossas esperanças.

Os novos acordos comer-
ciais dos EUA transmitem 
às empresas a seguridade 
de que, quando estabele-
cidas no país, terão ainda 
melhores condições de 
crescimento. Se interna-
cionalizar é a solução para 
a economia brasileira, os 
EUA, sem dúvida, é um dos 
melhores destinos.

(*) - Com mais de 25 anos de 
experiência nos Estados Unidos,

é presidente do Grupo Oxford, 
a maior empresa de consultoria 

brasileira nos EUA.

Indústria forte
é industria global

Carlo Barbiei (*)

Refl exõesRefl exõesRefl exões

De acordo com uma pesquisa 
feita pela Comissão Europeia, a 
fadiga é a principal causa em até 
20% dos acidentes de trânsito. 
De acordo com especialistas, 
permanecer acordado por perí-
odos superiores a 18 horas pode 
prejudicar as habilidades do 
motorista da mesma forma que 
exceder o limite de consumo 
de bebidas.

A Ford desenvolveu um traje 
do sono que permite aos usuá-
rios experimentar os efeitos que 
o cansaço pode causar. Afi nal, 
os acidentes de trânsito são a 
principal causa de morte entre 
os jovens com idade entre 15 e 
29 anos, segundo a OMS (Or-
ganização Mundial da Saúde). 
Outro dado alarmante é que 
cerca de 1,25 milhão de pessoas 
perdem a vida todos os anos em 
decorrência de acidentes de 
trânsito no mundo todo. 

“Quem dirige cansado cor-
re o risco de guiar como um 
zumbi, tornando-se um perigo 
para si mesmo, para os passa-
geiros e todos que estiverem 
ao redor”, afi rma o Dr. Gundolf 
Meyer-Hentschel, CEO do 
Instituto Meyer-Hentschel, na 
Alemanha, que desenvolveu 

Dirigir cansado é tão 
perigoso quanto alcoolizado
Todo mundo sabe que é perigoso beber e dirigir. Mas estudos mostram que os riscos de guiar cansado 
também são muito altos

de limitação dos motoristas 
cansados. 

O objetivo do traje do sono é 
conscientizar as pessoas sobre 
os perigos de dirigir cansado. 
Nos Estados Unidos, por exem-
plo, a maioria dos acidentes ori-
ginados por exaustão ao volante 
é causada por motoristas com 
menos de 25 anos. Normalmen-
te, muitas pessoas pedem para 
um familiar ou amigo que não 
bebeu em uma festa para as-
sumir o controle do carro, mas 
não se preocupam em saber se 
ele está cansado depois de fi car 
acordado a noite toda. 

É sempre bom fi car atento 
e seguir as recomendações 
do Dr. Gundolf Meyer-Hents-
chel caso se sinta cansado ao 
dirigir: 
 • Pare o veículo assim que 

estiver em um local seguro; 
 • Tome uma bebida com 

cafeína e cochile por 20 
minutos;

 • Acorde revigorado e pronto 
para pegar a estrada nova-
mente. Se o sono não tiver 
passado, encontre outra 
maneira de voltar para casa 
ou chegar ao seu destino 
(AI/FORD). 

Traje conta com óculos especiais que simulam exaustão,

além de boné, colete e pesos nos braços e tornozelos

que totalizam mais de 18 kg.

o traje do sono a pedido da 
Ford. “Os jovens muitas vezes 
se submetem à privação inten-
cional do sono, forçando-se a 
fi car acordados para atender às 
demandas de uma vida social 
agitada, longas horas de tra-
balho e de estudo”, completa 
Meyer-Hentschel. 

O traje conta com óculos es-
peciais que simulam exaustão 
extrema, incluindo pequenos 
cochilos – uma resposta in-
controlável ao cansaço. Os co-
chilos podem fazer com que os 
motoristas dirijam às cegas por 
10 segundos ou mais, mesmo 
que seus olhos ainda estejam 

abertos, tempo sufi ciente para 
percorrer centenas de metros. 
E é possível que eles nem se 
lembrem disso. 

Os óculos, conectados a 
um aplicativo de smartphone, 
podem ser confi gurados para 
simular o desligamento do cé-
rebro, de modo que o condutor 
não veja nada à sua frente por 
meio segundo e, posteriormen-
te, por períodos cada vez mais 
longos, até 10 segundos. Usado 
em conjunto com um boné, 
um colete e pesos nos braços 
e tornozelos, totalizando peso 
adicional de mais de 18 quilos, 
o efeito geral demonstra o grau 

Reinaldo Moura (*)

Vivendo a crise que o mercado editorial vem sen-
tindo. Quando as livrarias passaram a ocupar amplos 
espaços de lojas próprias ou em shoppings centers, 
com uma decoração de fazer inveja para criar ponto 
de encontros, sofás e pufes à disposição dos leitores, 
tudo isto regado a um café ou refrigerantes em um 
ambiente mais confortável que as praças de alimen-
tação, estavam na legítima busca da inovação.

Mas, antes mesmo desta crise que o mercado 
editorial vem sentindo, a cadeia de livros já estava 
enfrentando há mais de dez anos outras inovações 
como o Wikipédia, YouTube, Google entre tantas 
outras fontes de conhecimento. Verifi cava-se já uma 
fuga em massa dos consulentes de bibliotecas, onde 
encontravam restrições para reproduzir uma página 
de um livro, armazenamento de informações e etc.

Hoje, qual a motivação de um autor investir na busca 
de conhecimentos específi cos e escrever um livro, 
sabendo que este conteúdo em questões de segundos 
pode estar gratuitamente nas mãos de milhares de 

pessoas? Somente marketing? Sim, importante, mas 
se o autor desconhecido depender do ganho fi nanceiro 
da venda do livro: esqueça!

Os paradigmas mudaram... Quantos livros são 
distribuídos gratuitamente no lançamento? Os des-
contos no preço de capa, distribuidoras, correio etc. 
E ainda veio a Amazon com toda a sua agressividade 
em transformar o acesso a qualquer coisa em uma 
facilidade cada vez maior!

Quem perde ou ganha com tudo isto? O cliente, 
consumidor fi nal de um livro seja técnico, fi cção, ou 
não fi cção enfi m qualquer obra literária. Enquanto se 
mudam os paradigmas, algumas gerações já estão se 
desencantando em colocar seus conhecimentos no pa-
pel e distribuí-los para aqueles que tanto precisam ler... 

O desafi o cada vez maior, daqui para a frente, será 
separar o “joio do trigo”, os conteúdos de qualidade 
das “fake” ou apenas “marketing” news.

(*) - Engenheiro e mestre em Ciências e Engenharia de 
Produção pela Poli/USP, é fundador do Grupo IMAM, que 

há mais de 30 anos atua na área editorial, de consultoria e 
treinamento em logística.

Produção de conteúdo ou Fake News?
Os pensamentos têm grande 
poder. Eles são como semen-
tes que você planta na mente. 
Quanto mais você mantém um 
pensamento, mais poder ele 
terá. Pensamentos positivos dão 
energia e força. Pensamentos 
negativos roubam poder e nos 
fazem sentir cansados. Somos 
positivos por natureza. Negati-
vidade é resultado de um pensa-
mento falho. Você pode mudar se 
quiser. Você não pode controlar 
os outros e as situações, mas 
você pode controlar o que está 
acontecendo dentro de você. 
Leva tempo para transformar 
esses padrões de pensamento. 
Seja paciente consigo. Comece 
com um pensamento: ” Brahma 

Kumaris
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

FLÁVIO TÁPIA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Subdistrito Aclimação, 
nesta Capital (CN:LV.A/026.FLS.184 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove 
de junho de mil novecentos e setenta e oito (29/06/1978), residente e domiciliado Rua 
São Gonçalo do Piauí, 655, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Tápia Bellido 
e de Sirlene Liberatti Tápia. MARIA FERNANDA GERALDO DE OLIVEIRA COTTA, 
estado civil solteira, profi ssão técnica de laboratório, nascida em Subdistrito Moóca, 
nesta Capital (CN:LV.A/045.FLS.291-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (22/12/1986), residente e domiciliada 
Rua Rafael Fernandes, 505, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson 
Acácio Cotta e de Marta Regina Geraldo de Oliveira.

DAMIÃO MANOEL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão líder de portaria, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/021.FLS.111-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezes-
seis de março de mil novecentos e setenta e oito (16/03/1978), residente e domiciliado 
Rua Alfredo Catalani, 21, casa 01, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Jose Manoel Filho e de Filomena Clara Alves. INGRID NUNES PEREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/053.
FLS.021 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia treze de outubro de mil novecentos e 
oitenta e seis (13/10/1986), residente e domiciliada Rua Alfredo Catalani, 21, casa 01, 
Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juscelino Pereira dos Santos e de 
Josefa Nunes dos Santos.

THIAGO SOUZA BENEDITO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascido 
em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/068.FLS.178-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (29/09/1989), residente 
e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 454, bloco A, apartamento 41, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Benedito e de Iara Souza Benedito. 
BRUNA BONFIM DO VALE, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/193.FLS.115-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de novembro de 
mil novecentos e noventa e três (27/11/1993), residente e domiciliada Rua Sílvio Barbini, 454, 
bloco A, apartamento 41, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Edmilson Santos do Vale e de Elizangela Bonfi m da Conceição.

GABRIEL CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão bombeiro civil, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/296.FLS.101V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de julho de 
mil novecentos e noventa e sete (30/07/1997), residente e domiciliado Rua Vicente Dutra, 
77, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Namildes José Cardoso. EVELEN 
FERREIRA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Guaianases, 
nesta Capital (CN:LV.A/211.FLS.152V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
oito de outubro de mil novecentos e noventa e oito (28/10/1998), residente e domiciliada 
Rua Miranorte, 36, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvar Francisco 
Argolo Santos e de Eliane dos Santos Ferreira.

LEONARDO VINICIUS PIMENTA PEDRAS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/051.FLS.068-PARI/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e noventa e cinco 
(22/08/1995), residente e domiciliado Avenida Miguel Ignácio Curi, 133, casa 02, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Romilson Otávio Pereira Pedras da 
Silva e de Fabiola de Jully Pimenta. MYLENA OLIVEIRA NEVES DOS ANJOS, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/186.FLS.134-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
oito de agosto de mil novecentos e noventa e oito (28/08/1998), residente e domiciliada 
Avenida Miguel Ignácio Curi, 133, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Gilson Neves dos Anjos e de Josimaria Paixão Oliveira.

RICARDO CAMPOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão cozinheiro, nascido 
em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV-A 069,FLS.053-MOÓCA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (28/01/1994), 
residente e domiciliado Avenida Francisco Tranchesi, 57, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Paulo dos Santos e de Maria Tania 
de Campos. MARIA TICIELE DE SOUZA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
garçonete, nascida em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV-A 049,FLS.074-
FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia trinta de março 
de mil novecentos e oitenta e nove (30/03/1989), residente e domiciliada Rua Maura 
dos Santos, 20, casa 01, Vila Menk, Carapicuiba, neste Estado, Carapicuíba, SP, fi lha 
de Francisca Nilza de Sousa Oliveira.

CARLOS ALBERTO CALDAS, estado civil solteiro, profi ssão cobrador de ônibus, nascido 
em Subdistrito Brás, nesta Capital (CN:LV.A/069.FLS.126-BRÁS/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e sessenta e dois (22/09/1962), residente 
e domiciliado Rua Francisco Velho, 91, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Ruy de Araujo Caldas e de Maria Therezinha Caldas. MARISA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/027.FLS.261V-
GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia seis de fevereiro de mil novecentos e setenta 
(06/02/1970), residente e domiciliada Rua Francisco Velho, 91, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ester Maria da Silva.

REGINALDO VILA NOVA, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido em Bezerros, 
Estado de Pernambuco, Bezerros, PE no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos 
e sessenta e oito (25/10/1968), residente e domiciliado Rua Artur Cadore, 165, casa 01, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Vila Nova e de Abigail Vila 
Nova. SUANE DE SOUSA SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão operadora de 
telemarketing, nascida em Lauro de Freitas, Estado da Bahia, Lauro de Freitas, BA no 
dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (29/12/1992), residente 
e domiciliada Rua Rosário Tudda, 76, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Elielson Dionisio dos Santos e de Mirian de Sousa Santos.

DANIEL TAVARES DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em 
Alagoinhas, Estado da Bahia, Alagoinhas, BA no dia sete de fevereiro de mil novecentos 
e sessenta e sete (07/02/1967), residente e domiciliado Rua Nova Petrópolis, 523, Vila 
Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Henrique Pereira de Souza e de An-
gelina Sales Tavares. KARINE OLIVEIRA DAS DORES, estado civil solteira, profi ssão 
estagiária, nascida em Muritiba, Estado da Bahia (CN:LV-A-034,FLS.254 GOVERNADOR 
MANGABEIRA/BA), Muritiba, BA no dia trinta de abril de mil novecentos e noventa e 
cinco (30/04/1995), residente e domiciliada Rua Doutor Mário Moura, 77, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Davi Alves das Dores e de Iara de Jesus Oliveira.

ALBERT SILVA DE MELLO, estado civil divorciado, profi ssão farmacêutico, nascido em 
Bragança Paulista, neste Estado, Bragança Paulista, SP no dia oito de agosto de mil 
novecentos e oitenta e três (08/08/1983), residente e domiciliado Rua Rafael Fernandes, 
520, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Altamir de Mello e de Matilde 
Silva de Mello. JIRLENE SANTOS FERREIRA, estado civil divorciada, profi ssão bancária, 
nascida em Dom Basilio, Estado da Bahia, Dom Basilio, BA no dia nove de fevereiro de 
mil novecentos e oitenta e seis (09/02/1986), residente e domiciliada Rua Brasil, 120, 
bloco 03, apartamento 21, Vila Cosmopolita, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de José 
Bonfi m Ferreira e de Maria do Rosário Santos Ferreira.

LUAN PEREIRA FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de produção, nas-
cido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/068.FLS.021V-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta e um de julho de mil novecentos e oitenta e nove (31/07/1989), 
residente e domiciliado Rua Fita de Moça, 275, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de David Inacio Fernandes e de Divanês Pereira dos Santos Fernandes. SUÉLLEN 
NOGUEIRA MENDONÇA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/126.FLS.186V-SÃO MIGUEL PAULIS-
TA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e oitenta e dois 
(22/06/1982), residente e domiciliada Rua Fita de Moça, 275, Vila Verde, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Dairton Botelho de Mendonça e de Irene Nogueira de Mendonça.

THIAGO DO NASCIMENTO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar II técnico 
premium, nascido em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/025.FLS.300-I-
TAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dez de janeiro de mil novecentos e noventa 
(10/01/1990), residente e domiciliado Rua Amor de Índio, 102, bloco C-04, apartamento 
01, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vidal 
Guedes da Silva e de Silvana do Nascimento Silva. ITALAINE MARIA DO NASCIMENTO, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São José da Laje, Estado de Alagoas 
(CN:LV.A/203.FLS.291 DIADEMA/SP), São José da Laje, AL no dia treze de dezembro 
de mil novecentos e noventa e três (13/12/1993), residente e domiciliada Rua Amor de 
Índio, 102, bloco C-04, apartamento 01, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Araujo do Nascimento e de Josenilda Maria da Silva.

ANTONIO CESAR BARZOTTI, estado civil solteiro, profi ssão gerente de produção, 
nascido em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/036.FLS.177-VILA MATIL-
DE/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e sessenta e um 
(16/08/1961), residente e domiciliado Avenida Campanella, 2092, bloco 05, apartamento 
12, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Barzotti e de Ofelia Rodrigues Barzotti. 
GÊLDA MARIA FEITOSA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Distrito de Passagem do Tó, Município de Jataúba, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/001.
FLS.003-2° DISTRITO PASSAGEM DO TÓ JATAÚBA/PE), Jataúba, PE no dia vinte e 
sete de janeiro de mil novecentos e sessenta e um (27/01/1961), residente e domiciliada 
Avenida Campanella, 2092, bloco 05, apartamento 12, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antônio Vitalino de Sousa e de Maria Salomé Feitosa de Sousa.

LUIZ FERNANDO SOUSA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gari, nascido em 
Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/115.FLS.273V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezessete de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (17/08/1989), residente 
e domiciliado Rua Joapitanga, 466, bloco 08, apartamento 12, Vila Campanela, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Rodrigues da Silva e de Marli Barbosa de Souza. 
ARIANE SÁ COELHO, estado civil solteira, profi ssão estudante/estagiária, nascida em 
Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/243.FLS.162-VILA MARIANA/SP), São 
Paulo, SP no dia seis de maio de mil novecentos e noventa e oito (06/05/1998), residente 
e domiciliada Rua Goiti, 43, bloco 02, apartamento 24, Vila Campanela, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Dinaldo de Aguiar Coelho e de Ireni Bezerra de Sá Coelho.

FELIPE AUGUSTO FIRMO BISTAFA, estado civil solteiro, profi ssão técnico em imo-
bilização ortopédica, nascido em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/094.
FLS.007V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de novembro de mil novecentos 
e oitenta e seis (05/11/1986), residente e domiciliado Rua Sorvinha, 155, Jardim Norma, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Roberto Bistafa e de Zilene Candida Firmo. 
TAMIRES TIBERIO DE VASCONCELOS, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/580.FLS.133-1° SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte de setembro de mil novecentos e noventa e três (20/09/1993), 
residente e domiciliada Rua André Fernandes, 205, bloco 01, apartamento 82, Vila Flórida, 
Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, fi lha de Valquiria Aparecida de Vasconcelos.

EDIVANIO GOMES DE BARROS, estado civil solteiro, profi ssão padeiro confeiteiro, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/178.FLS.128V-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e setenta e 
três (23/10/1973), residente e domiciliado Rua Canção Agalopada, 67, quadra D, Conjunto 
Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Barros e de 
Gelsa Gomes de Barros. MARIA IMACULADA MARIANO, estado civil solteira, profi ssão 
costureira/comerciante, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/047.FLS.055V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia dezenove de dezembro de mil novecentos e sessenta e nove 
(19/12/1969), residente e domiciliada Rua Canção Agalopada, 67, quadra D, Conjunto 
Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Euclydes Mariano e 
de Jovalina Lopes Mariano.

EMERSON CAMILO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão servidor público, nascido 
em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/028.FLS.164-VILA MARIANA/SP), São 
Paulo, SP no dia treze de julho de mil novecentos e oitenta e um (13/07/1981), residente 
e domiciliado Rua Maria Baumann Mendonça, 808, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de João Camilo da Silva e de Jandira Ferreira da Silva. LOURDES PEREIRA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado 
(CN:LV.A/026.FLS.084V FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP 
no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e oitenta e três (22/05/1983), residente e 
domiciliada Rua Maria Baumann Mendonça, 808, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Francisco Ferreira da Silva e de Maria Pereira da Silva.

RODRIGO SANTOS NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Ipiaú, Estado da Bahia (CN:LV.A/007.FLS.017-BARRA DO ROCHA/BA), Ipiaú, BA no dia 
doze de outubro de mil novecentos e noventa e um (12/10/1991), residente e domiciliado 
Rua Jardim Tamoio, 1569, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Ivo Gonçalves Nascimento e de Maria Rita Santos Damasceno. VANESSA 
FERREIRA DE MENESES, estado civil divorciada, profi ssão manicure, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de março de mil novecentos e oitenta e 
sete (01/03/1987), residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 1569, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Mario Pinheiro de Meneses 
e de Maria Auxiliadora Ferreira de Meneses.

ANDREW SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão atendente de SAC, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/232.FLS.073V LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no 
dia trinta de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (30/12/1994), residente e 
domiciliado Rua Luís Pereira Brandão, 27, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Fabio Rogerio Guimarães dos Santos e de Erika Silva Santos. ALINE ROODER, 
estado civil divorciada, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em Diadema, 
neste Estado, Diadema, SP no dia trinta de maio de mil novecentos e noventa e três 
(30/05/1993), residente e domiciliada Travessa Santo Aleixo, 08, casa 02, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adriana Rooder.

WALLACE EVERTON JORGE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão meio ofi cial 
de eletricista, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/379.FLS.289-SANTO AMARO/
SP), São Paulo, SP no dia dezenove de outubro de mil novecentos e oitenta e nove 
(19/10/1989), residente e domiciliado Rua Maranhão, 02, Vila Iolanda II, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Paulo Sergio da Silva e de Risonaide Maria da Silva. SARAH 
EVELYN CARDOSO CRUZ, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/346.FLS.026-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de junho de 
mil novecentos e noventa e nove (24/06/1999), residente e domiciliada Rua Ana Maria 
Sirani, 159, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Ricardo Rodriguez Cruz e de Luciane Chagas Cardoso dos Santos Cruz.

NILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão controlador 
de acesso, nascido em Teixeira de Freitas, Estado da Bahia (CN:LV.A/007.FLS.045-TEIXEI-
RA DE FREITAS/BA), Teixeira de Freitas, BA no dia primeiro de março de mil novecentos 
e noventa e um (01/03/1991), residente e domiciliado Rua Freguesia de Poiares, 503, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nilson Gonçalves de Oliveira e de 
Carmozina Viana de Oliveira. ROSELI FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de loja, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/054.FLS.041V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia seis de março de mil novecentos e oitenta e um (06/03/1981), residente 
e domiciliada Rua Freguesia de Poiares, 503, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Manoel Ferreira da Silva e de Elza Maria Ferreira da Silva.

WANDERSON BRANDÃO, estado civil divorciado, profi ssão micro empresário, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia trinta e um de outubro de mil 
novecentos e setenta e dois (31/10/1972), residente e domiciliado Rua Izabel Redentora, 
200, casa 03, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Oliveira Brandão e de 
Solange Calanca Brandão. ALINE BRITO LEITE, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/062.FLS.226 TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e um de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (21/11/1988), 
residente e domiciliada Rua Izabel Redentora, 200, casa 03, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Dionizio Marques Leite e de Creuza Souza Brito Leite.

RENAN CONCEIÇÃO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/139.FLS.289V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (11/02/1991), residente e domiciliado Rua 
Malmequer-do Campo, 1766, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Gildasio Conceição dos Santos e de Cecilia Pereira dos Santos. BRUNA PASSOS DA 
SILVA, estado civil divorciada, profi ssão técnica de saúde bucal, nascida em neste Distrito, 
São Paulo, SP no dia dez de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (10/10/1995), 
residente e domiciliada Rua Malmequer-do-Campo, 832, Gleba do Pêssego, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo Moreira da Silva e de Andreia Siqueira Passos.

ROBSON PAULINO RIBEIRO, estado civil divorciado, profi ssão eletricista, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta e um de julho de mil novecentos e oitenta e 
quatro (31/07/1984), residente e domiciliado Rua Rio das Contas, 37, Jardim Marabá, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ataulfo Ribeiro Filho e de Sandra Regina Paulino. LUCIANE 
DE SOUSA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Teresina, Estado do Piauí 
(CN:LV.A/115.FLS.090-TIMON/MA), Teresina, PI no dia dezessete de outubro de mil novecen-
tos e oitenta (17/10/1980), residente e domiciliada Rua Rio das Contas, 37, Jardim Marabá, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Ferreira da Silva e de Rita Campelo de Sousa.

HENRIQUE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão atendente, nascido em São Paulo 
- Capital, São Paulo, SP no dia dezoito de setembro de mil novecentos e noventa e um 
(18/09/1991), residente e domiciliado Rua João Abreu Castelo Branco, 713, Vila Carmo-
sina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elenita Irene da Silva. EDIANE SAMPAIO 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida em Várzea 
do Poço, Estado da Bahia, Várzea do Poço, BA no dia seis de junho de mil novecentos 
e noventa e seis (06/06/1996), residente e domiciliada Rua Vicente de Paula, 378, Vila 
Operária, 1° Subdistrito de Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, fi lha de Edvaldo 
Barbosa Sampaio e de Iracy Sampaio da Silva. "Cópia Enviada pelo Ofi cial de RCPN 
do 1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado"

CLEITON CAETANO MANOEL, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/095.FLS.276-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia primeiro de junho de mil novecentos e oitenta e nove (01/06/1989), 
residente e domiciliado Rua José Canavas, 11, B, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Manoel e de Antonia Julieta Vilela Manoel. 
ALINE CARDOSO DE BRITO E SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/061.FLS.246-MOÓCA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte de junho de mil novecentos e noventa e dois (20/06/1992), residente e 
domiciliada Rua José Canavas, 11, B, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Edson Aparecido Lourenço da Silva e de Valéria Cardoso de Brito.

ESTEVÃO MARCIO CAPELOTTO, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro de novembro de mil novecentos 
e oitenta e seis (04/11/1986), residente e domiciliado Rua Senador Amaral Furlan, 596, 
casa 02, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido 
Capelotto e de Marli Marim de Oliveira Capelotto. MARIA CRISTINA DINIZ, estado civil 
divorciada, profi ssão autônoma, nascida em Sousa, Estado da Paraíba, Sousa, PB no 
dia seis de maio de mil novecentos e oitenta e seis (06/05/1986), residente e domiciliada 
Rua Senador Amaral Furlan, 596, casa 02, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Elias Diniz e de Margarida Maria Diniz.

EDNOR MOREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão coletor, nascido em Ibirapi-
tanga, Estado da Bahia (CN:LV-A-026,FLS.284 UBATÃ/BA), Ibirapitanga, BA no dia vinte e 
dois de dezembro de mil novecentos e setenta e dois (22/12/1972), residente e domiciliado 
Rua Rio Birigui, 222, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Analia 
Moreira da Silva. MARIA SOUZA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão educadora 
ambiental, nascida em Barra do Rocha, Estado da Bahia (CN:LV.A/002.FLS.055-BARRA 
DO ROCHA/BA), Barra do Rocha, BA no dia oito de abril de mil novecentos e setenta 
e sete (08/04/1977), residente e domiciliada Rua Rio Birigui, 222, Gleba do Pêssego, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Givaldo Souza Santos e de Marilene Souza Santos.

GEISIMAR DE SOUSA PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão enfestador, nascido em 
São Paulo - Capital (CC:LV.B/333.FLS.260 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de 
maio de mil novecentos e oitenta e seis (10/05/1986), residente e domiciliado Rua Pássaro 
Preto, 800, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Francisco Pereira e de Ana Maria de Sousa. ELAINE MARIA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/135.FLS.290V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia onze de outubro de mil novecentos e noventa (11/10/1990), residente 
e domiciliada Rua Monsueto Campos de Meneses, 10, G, Conjunto Habitacional A E Car-
valho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Felix da Silva e de Iraci Maria da Silva.

GEOVANE DE CARVALHO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em 
Feira de Santana, Estado da Bahia (CN:LV.A/011.FLS.163 JEREMOABO/BA), Feira de 
Santana, BA no dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (18/02/1983), 
residente e domiciliado Rua Victório Santim, 3086, bloco C, apartamento 903, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gildete de Carvalho Santos. MARILENE DE JESUS 
SANTANA, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida em Jeremoabo, Estado 
da Bahia (CN:LV.A/012.FLS.147 JEREMOABO/BA), Jeremoabo, BA no dia dezoito de 
setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (18/09/1984), residente e domiciliada Rua 
Victório Santim, 3086, bloco C, apartamento 903, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Pedro Joaquim de Santana e de Jeneuza de Jesus Santana.

MARCELO RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/151.FLS.107V GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia três de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco (03/12/1995), resi-
dente e domiciliado Rua Chá dos Jesuítas, 884, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Alexandre de Freitas Nascimento e de Renata Pereira da Silva. GABRIELA DO 
NASCIMENTO MOLINA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/554.FLS.129-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia doze de julho 
de dois mil (12/07/2000), residente e domiciliada Rua Chá dos Jesuítas, 884, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Molina e de Jucelia Aparecida do Nascimento.

ALESSANDRO RAMOS BATTINO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de almoxarifado, 
nascido em Itu, neste Estado (CN:LV.A/144.FLS.210 ITU/SP), Itu, SP no dia seis de novem-
bro de mil novecentos e noventa e quatro (06/11/1994), residente e domiciliado Avenida 
Ernesto Souza Cruz, 980, casa 03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Gerson Benedito Battino e de Beatriz Ramos Battino. MICHELLE 
SOUZA DE FREITAS, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em Subdistrito 
Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/240.FLS.216V-CERQUEIRA CESAR/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (24/05/1985), 
residente e domiciliada Rua Laços de Ouro, 32, A, casa 01, Vila Verde, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco Jacinto de Freitas e de Marilena de Souza Ferreira Freitas.

WENDERSON MENDES PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascido em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/179,FLS.114-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia quatro de abril de mil novecentos e setenta e quatro (04/04/1974), 
residente e domiciliado Rua Laços de Ouro, 237, casa 04, Vila Verde, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Gonçalves Pereira e de Maria Aparecida Mendes Pereira. AN-
DRÉIA REGINA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão supervisora operacional, 
nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital, (CN:LV.A/069,FLS.261V-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de outubro de mil novecentos e setenta e 
nove (18/10/1979), residente e domiciliada Rua Laços de Ouro, 237, casa 04, Vila Verde, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisca Venancia dos Santos.

CARLOS EDUARDO GOUVEIA RODRIGUES JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
consultor comercial, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/046.FLS.250-VILA GUI-
LHERME/SP), São Paulo, SP no dia sete de dezembro de mil novecentos e noventa e 
três (07/12/1993), residente e domiciliado Rua Estevam de Araújo Almeida, 891, casa 08, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Eduardo Gouveia 
Rodrigues e de Valquiria Ruis Gama. NATALIA FERREIRA DA SILVA ROCHA, estado civil 
solteira, profi ssão monitora de qualidade, nascida em Dourados, Estado do Mato Grosso do 
Sul (CN:LV.A/027.FLS.019-DISTRITO DE PANAMBI-DOURADOS/MS), Dourados, MS no 
dia dois de maio de mil novecentos e noventa e nove (02/05/1999), residente e domiciliada 
Rua Estevam de Araújo Almeida, 891, casa 08, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Paulo Cesar Ferreira e de Rosana Pereira da Silva Ferreira.

ADRIANO NUNES RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Presidente Prudente, neste Estado (CN:LV.A/140.FLS.237V-PRESIDENTE PRUDENTE/
SP), Presidente Prudente, SP no dia vinte e dois de novembro de mil novecentos e oitenta 
e oito (22/11/1988), residente e domiciliado Rua Joaquim Ferreira de Oliveira, 250, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Adriano Moura 
Ribeiro e de Sandra Mara de Oliveira Nunes. MAYARA LUA MAFEI, estado civil solteira, 
profi ssão ajudante geral, nascida em Barroso, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/260.279V 
ITAQUERA/SP), Barroso, MG no dia dezenove de abril de mil novecentos e noventa e 
seis (19/04/1996), residente e domiciliada Rua Joaquim Ferreira de Oliveira, 250, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcio Alexandre Mafei 
e de Magali Angélica de Oliveira.

TIAGO SIQUEIRA MAIA, estado civil solteiro, profi ssão líder operacional, nascido em 
Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV A-115-FLS.122V-VILA FORMOSA/SP), 
São Paulo, SP no dia cinco de janeiro de mil novecentos e noventa e três (05/01/1993), 
residente e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 455, bloco C, apartamento 12, Conjunto Resi-
dencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Siqueira Maia e de 
Lusanilda Maria da Cruz Maia. KAROL GUEDES PAULO, estado civil solteira, profi ssão 
técnica em enfermagem, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV-A-142,FLS.068V 
GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia sete de setembro de mil novecentos e noventa e 
cinco (07/09/1995), residente e domiciliada Rua Sílvio Barbini, 455, bloco C, apartamento 
12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim 
Guedes Paulo Filho e de Yvone Guedes Paulo.

RENATO DIAS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de produção, nascido em Subdis-
trito Ipiranga, nesta Capital, (CN:LV.A/074,FLS.190 SUBDISTRITO IPIRANGA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezessete de setembro de mil novecentos e oitenta e dois (17/09/1982), 
residente e domiciliado Rua Caruatai, 440, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Nelson Dias e de Elenilce Moreira dos Santos. MARIA VANESSA 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão enfestadeira, nascida em neste Distrito, (CN:L-
V.A/072,FLS.086V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de outubro de 
mil novecentos e oitenta e três (25/10/1983), residente e domiciliada Rua Caruatai, 440, 
casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Francisco Filho e 
de Esmelina Liberalino da Conceição.

EDUARDO CARLOS VASCONCELLOS RUIZ, estado civil viúvo, profi ssão encarregado 
de produção, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de 
dezembro de mil novecentos e cinquenta e dois (24/12/1952), residente e domiciliado 
Rua Indaiá Grande, 35, bloco B, apartamento 91, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Eduardo Ruiz e de Odete Vasconcellos Ruiz. JIRLENE CUNHA 
SANTIAGO, estado civil divorciada, profi ssão aposentada, nascida em Conceição do 
Almeida, Estado da Bahia, Conceição do Almeida, BA no dia dezesseis de janeiro de 
mil novecentos e cinquenta e quatro (16/01/1954), residente e domiciliada Rua Indaiá 
Grande, 35, bloco B, apartamento 91, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Angelo José Santiago e de Francisca da Cunha Santiago.

ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão desenvolvedor web, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A-383,fl s.128-SÃO MIGUEL PAU-
LISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de agosto de mil novecentos e noventa e 
quatro (17/08/1994), residente e domiciliado Rua Goivinho da Praia, 56, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Alves de Oliveira e de Edileusa Oliveira da 
Silva. RAQUEL DA SILVA RAMOS, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, 
nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A-149,FLS.146V-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia treze de junho de mil novecentos e noventa e oito (13/06/1998), 
residente e domiciliada Rua Goivinho da Praia, 56, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Giovani Pereira da Silva Ramos e de Josefa De Farias Alves.

TIAGO TEIXEIRA MENESES, estado civil solteiro, profi ssão assistente de expedição, 
nascido em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/028,FLS.233 SUBDISTRITO PARI/SP), São 
Paulo, SP no dia dezessete de maio de mil novecentos e oitenta e três (17/05/1983), 
residente e domiciliado Rua Chuvas de Verão, 79, bloco C, apartamento 43, Conjunto 
Habitacional Fazenda do Carmo, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de José Elicio Meneses 
e de Maria Aparecida de Lima Teixeira. MEIRE EVELYN NOGUEIRA MIGUEL, estado civil 
divorciada, profi ssão professora, nascida em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/365,FLS.018 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro 
(13/08/1984), residente e domiciliada Rua Arbela, 18, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Miguel e de Samira Regina Nogueira Miguel.

MANOEL SOARES VITAL, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, nascido em Major 
Izidoro, Estado de Alagoas, Major Izidoro, AL no dia vinte e três de março de mil nove-
centos e setenta (23/03/1970), residente e domiciliado Avenida Maria Luiza Americano, 
2250, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Francisco Vital e de 
Francisca Soares da Silva. MARIA ROZILDA DE OLIVEIRA E SILVA, estado civil sol-
teira, profi ssão cabeleireira, nascida em Ouricuri, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/004.
FLS.198-BARRA DE SÃO PEDRO-OURICURI/PE), Ouricuri, PE no dia dezenove de abril 
de mil novecentos e oitenta e um (19/04/1981), residente e domiciliada Avenida Maria 
Luiza Americano, 2250, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos 
da Silva e de Ivonete de Oliveira e Silva.

JOSÉ AROLDO DA SILVA SOARES, estado civil solteiro, profi ssão cobrador, nas-
cido em Campina Grande, Estado da Paraíba (CN:LV.A/040.FLS.122-1º DISTRITO 
DE CAMPINA GRANDE/PB), Campina Grande, PB no dia dezenove de março de mil 
novecentos e oitenta e dois (19/03/1982), residente e domiciliado Rua Bento Vieira de 
Castro, 38, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Araujo Soares e 
de Inacia da Silva Soares. GENISLAÍNE DA SILVA EVANGELISTA, estado civil solteira, 
profi ssão balconista, nascida em Propriá, Estado de Sergipe (CN:LV.A/031.FLS.024 3º 
OFÍCIO DE PROPRÍA/SE), Propriá, SE no dia vinte e seis de março de mil novecentos 
e noventa e seis (26/03/1996), residente e domiciliada Rua Bento Vieira de Castro, 38, 
Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genivaldo de Jesus Evangelista e 
de Maria Evania da Silva.

ADEILSON BELMIRO CAVALCANTE, estado civil solteiro, profi ssão montador terceri-
zado, nascido em Palmares, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/012.FLS.029-JOAQUIM 
NABUCO/PE), Palmares, PE no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e oitenta 
e sete (28/09/1987), residente e domiciliado Rua João Abreu Castelo Branco, 419, casa 
02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Clarice Maria da Conceição. 
ADA JESUS FERRI DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/194.FLS.194-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove 
de dezembro de mil novecentos e noventa e três (19/12/1993), residente e domiciliada 
Rua Roiz de Montoia, 143, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio da Silva e de Elza de Jesus Ferri da Silva.

EDUARDO DA COSTA ALMEIDA, estado civil divorciado, profi ssão policial militar, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos 
e setenta e cinco (14/02/1975), residente e domiciliado Rua Morubixaba, 198, bloco 15, 
apartamento 301, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Rodrigues 
de Almeida e de Edileuza da Costa Almeida. KETTY SANTOS DA SILVA, estado civil 
divorciada, profi ssão gerente comercial, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital, 
São Paulo, SP no dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e oitenta (18/02/1980), 
residente e domiciliada Rua Morubixaba, 198, bloco 15, apartamento 301, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Helio Francisco da Silva e de Maria Luiza dos Santos.

ANDRÉ MORIYOSHI IZU, estado civil solteiro, profi ssão sushiman, nascido em Sub-
distrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/021.FLS.149V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP 
no dia quatro de maio de mil novecentos e oitenta (04/05/1980), residente e domiciliado 
Rua Ganges, 313, Vila Carrão, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Moriaki Izu e de 
Olga Okuma Izu. MARGARETH SANDRA LURZNIK DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão esteticista, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezenove de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e um (19/01/1981), residente e domiciliada Rua Doutor 
Rodrigo Pereira Barreto, 289, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Bezerra da 
Silva e de Maria Anilda Lurznik da Silva.

VICTOR LIBRELON INACIO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/240.FLS.110-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de janeiro de mil 
novecentos e noventa e seis (07/01/1996), residente e domiciliado Rua Tombu, 80, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Abraão Inacio da Silva e de Lirane Librelon 
da Silva. RAFAELY AYUMI HARA KOBORI, estado civil solteira, profi ssão bacharel em 
letras, nascida em Yoshida, Província de Shizuoka - Japão (CN:LV.A/573.FLS.179-SÉ/SP), 
Yoshida, Província de Shizuoka - Japão no dia dez de agosto de mil novecentos e noventa 
e seis (10/08/1996), residente e domiciliada Rua Olga Silveira Campos, 510, Jardim Brasília, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Newton Sueo Kobori e de Tania Natsuko Hara Kobori.

CHRISTIAN AUGUSTO FELIPE, estado civil solteiro, profi ssão feirante, nascido em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/104.FLS.133V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e seis de novembro de mil novecentos e noventa e três (26/11/1993), residente e 
domiciliado Rua Alfredo Costa, 190, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Clovis Augusto Felipe e de Rosiane Eloi da Silva. THAÍS ALVES DA CONCEIÇÃO, 
estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Osasco, neste Estado (CN:LV.A/027.
FLS.303-2° SUBDISTRITO DE OSASCO/SP), Osasco, SP no dia quatro de maio de mil 
novecentos e oitenta e nove (04/05/1989), residente e domiciliada Rua Alfredo Costa, 
190, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdeci Alves da Conceição.

EVERILDO SOUZA DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão encanador, nascido em 
Muritiba, Estado da Bahia (CN:LV-A-004,FLS.369-CABACEIRAS DO PARAGUAÇÚ/BA), 
Muritiba, BA no dia dois de março de mil novecentos e cinquenta e seis (02/03/1956), 
residente e domiciliado Travessa Peri Mirim, 14, casa 04, Vila Verde, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Martidio Medeiro da Cruz e de Maria Invenção de Souza. MARINALVA 
BRANDÃO DE SANTANA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Muritiba, 
Estado da Bahia (CN:LV-A-004,FLS.466-CABACEIRAS DO PARAGUAÇU-BA), Muritiba, 
BA no dia dez de julho de mil novecentos e sessenta (10/07/1960), residente e domici-
liada Travessa Peri-Mirim, 14, casa 04, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Benedito José de Santana e de Roza Brandão de Almeida.

FABIO COSTA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão mecânico, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de outubro de mil novecentos e 
oitenta e um (21/10/1981), residente e domiciliado Rua Narciso Araújo, 830, bloco 01-C, 
apartamento 52, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Costa da Silva e de Eliene 
Ferreira e Silva. REGIANE APARECIDA DIAS, estado civil solteira, profi ssão educadora 
sócio - educativo, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/012.FLS.295 ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e setenta e sete (24/05/1977), 
residente e domiciliada Rua Narciso Araújo, 830, bloco 01-C, apartamento 52, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Francisco Dias e de Marina Aparecida Dias.

HERMINIO GOMES FILHO NETO, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em 
Independência, Estado do Ceará (CN:LV.A/005.FLS.095 ALGODÕES-INDEPENDÊN-
CIA/CE), Independência, CE no dia seis de novembro de mil novecentos e setenta e 
um (06/11/1971), residente e domiciliado Rua Oito de Dezembro, 61, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Herminio Gomes Lima e de Rita Alves Gomes. 
KÁTIA ARAGÃO, estado civil solteira, profi ssão demonstradora de vendas, nascida em 
Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/014.FLS.116-MOOCA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezoito de julho de mil novecentos e setenta e nove (18/07/1979), residente e 
domiciliada Rua Oito de Dezembro, 61, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Ribamar Aragão e de Areolina Aragão.

WILLIAN GOMES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão ajudante geral, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos 
e noventa e seis (28/08/1996), residente e domiciliado Rua São Félix do Piauí, 862, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edsimaro da Silva e de Nelma Gomes 
Macena. CLAUDIA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida 
em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/106.FLS.020V-2º SUBDISTRITO DE SANTO 
ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia vinte de abril de mil novecentos e noventa e quatro 
(20/04/1994), residente e domiciliada Rua São Félix do Piauí, 862, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Braulio Rodrigues e de Maria de Lourdes Clementino da Silva. Pa
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O pretendente: BRUNO DE MELO PEREIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1996, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Luiz Claudio Pereira e de Alda Maria de Melo Pereira. A pretendente: 
MARIA DO SOCORRO TIBURTINO LEITE, profi ssão: saladeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Olho D’Água, PB, data-nascimento: 07/06/1974, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco Tiburtino Sobrinho e de Luiza Leite Mamede.

O pretendente: TIAGO HENRIQUE FIGUEIREDO DA SILVA, profi ssão: frentista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Etelvina Figueiredo da Silva. A pretendente: 
JACIRA BARBOSA VIEIRA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1994, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Vieira da Silva e de Elcira Elcineide Barbosa Vieira.

O pretendente: EDWIN LAZARO CAMEJO FEBLES, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Pinar Del Río - Cuba, data-nascimento: 21/09/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Hernan Camejo Dominguez e 
de Maria Grisel Febles Chirino. A pretendente: CLAUDIA MARIA MENDES DA 
SILVA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: Prata, PB, data-
nascimento: 26/06/1973, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Pedro José 
da Silva e de Maria Zelia Mendes.

O pretendente: NEW WALLES BARBOSA PEREIRA, profi ssão: aux. administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Petrolina, PE, data-nascimento: 26/01/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Aparecido Pereira da Silva 
e de Maria José Barbosa Pereira. A pretendente: DÉBORA PRISCILA SAMPAIO DE 
QUEIROZ, profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Davi Oliveira de Queiroz e de Beranilce Sampaio de Sousa Feitosa.

O pretendente: LUCAS AUGUSTO MONTEIRO ALVES, profi ssão: analista de TI, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Alves Neto e de Elza Alves 
Pereira. A pretendente: BEATRIZ FONTES DE OLIVEIRA, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1994, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luís Ribeiro de Oliveira e de Rosana Aparecida 
Fontes de Oliveira.

O pretendente: JEAN OBED JEAN, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Croix-Des Bouquets - Haiti, data-nascimento: 25/06/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jean St Charles Jean e de Marie Maude 
Mathurin. A pretendente: AMIDA JEAN, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Anse-Á- Pitre - Haiti, data-nascimento: 03/01/1991, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Ytalus Jean e de Marie Maluta Denis.

O pretendente: GUILHERME DIAS DE SOUZA, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santa Isabel, SP, data-nascimento: 23/09/1995, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Tiago de Souza e de Neusa Dias Santana de Souza. A 
pretendente: CINTIA APARECIDA BRAZ MACHADO, profi ssão: massoterapeuta, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1977, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Pedro Paulo Machado e de Eva Braz Machado.

O pretendente: JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SANTOS, profi ssão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Jorge dos Santos e de Sueli Conceição da 
Silva Brasiliense. A pretendente: BRUNA DOS SANTOS, profi ssão: cabeleireira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/10/1989, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Celia Senhora dos Santos.

O pretendente: ELISEU DE SOUZA, profi ssão: soldador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Sorocaba, SP, data-nascimento: 05/05/1980, residente e domiciliado 
em Ipiró, SP, fi lho de Maria José Antunes. A pretendente: GISELE REIS SANTOS DA 
SILVA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 11/04/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Joaquim 
Santos da Silva e de Valdelice Dantas Silva.

O pretendente: FERNANDO VERAS MACHADO, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 01/06/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Veras Pereira e de Rosangela 
Paes Machado Pereira. A pretendente: MARIANA REIS ARAUJO DE ANDRADE, 
profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 25/12/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Robson 
Luiz Araujo de Andrade e de Janaina Reis Costa.

O pretendente: LUCAS SIMIÃO DE LIMA, profi ssão: mensageiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1995, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de José Simião de Lima Filho e de Maria Helena de Lacerda Lima. 
A pretendente: LARISSA DE FREITAS SANTOS, profi ssão: auxiliar técnica, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1996, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Luis Ferdinando Santos e de Gisele Maria de Freitas Santos.

O pretendente: CARLOS ALBERTO GONÇALVES DA SILVA, profi ssão: aposentado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1965, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ciro Honorio da Silva e de Donila 
Gonçalves da Silva. A pretendente: ALDENICE RIBEIRO DA CONCEIÇÃO, profi ssão: 
cuidadora de idosos, estado civil: solteira, naturalidade: Pau Brasil, BA, data-nascimento: 
25/06/1964, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Conceição Elias 
e de Jovina de Oliveira Ribeiro.

O pretendente: CARLOS ALBERTO CANDIDO DE LIMA, profi ssão: fi scal de loja, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Candido de Lima e de 
Francisca Maria de Lima. A pretendente: SILVIA PEREIRA SOUZA NUNES, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Jordânia, MG, data-nascimento: 
17/03/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Silva Nunes e 
de Silvane Pereira Souza.

O pretendente: JOSÉ JOÃO FERREIRA, profi ssão: aposentado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Caetano, PE, data-nascimento: 10/02/1937, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de João Antonio Ferreira e de Joséfa Bela da Conceição. A 
pretendente: IRIS FERREIRA OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/1964, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Severino do Ramo Oliveira e de Irene Ferreira de Oliveira.

O pretendente: FRANCISCO CARLOS SANTOS, profi ssão: técnico eletrotécnico, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 24/01/1975, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco das Chagas Santos e de 
Maria de Jesus Pereira Santos. A pretendente: ANA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA, 
profi ssão: consultora fi nanceira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 18/06/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José 
Claudio da Silva e de Simone dos Santos Silva.

O pretendente: ELIOMAR MARTINS DIAS, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/02/1983, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José Maria Dias e de Vanilda Martins Rodrigues Dias. A 
pretendente: JAQUELINE SANCHEZ GONÇALVES, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1987, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Nonato Rodrigues Gonçalves e de 
Berenice da Silva Sanchez.

O pretendente: MANOEL DOS SANTOS, profi ssão: frentista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Olho D’Água das Flores, AL, data-nascimento: 23/01/1976, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Elísio Roberto dos Santos e de Maria Angélica 
dos Santos. A pretendente: ADRIANA CARDOSO LIMA, profi ssão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/07/1985, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Pedro da Silva Lima e de Noélia Sousa Cardoso 
Lima.

O pretendente: LUCAS SILVERIO DE OLIVEIRA, profi ssão: atendente de drograria, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/1998, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Valter Ferreira de Oliveira e de Marisa 
Silverio. A pretendente: CAROLINE BORDALO MOREIRA, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Daniel Silva Moreira e de Miriam de 
Fatima Herrera Bordalo Moreira.

O pretendente: DIEGO PESTANA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Luís, MA, data-nascimento: 13/06/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ivanoel Oliveira da Silva e de Rejane Pestana da 
Silva. A pretendente: MARLÍ LOUZEIRO ALVES, profi ssão: assistente administrativa, 
estado civil: solteira, naturalidade: CURIMATÁ, PI, data-nascimento: 01/10/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Arceno Pereira Alves e de Maria 
Aday Louseiro Alves.

O pretendente: RICARDO ALVES ERNEGA, profi ssão: sub gerente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Evaldo Ernega e de Celia Regina Aparecida Alves 
Ernega. A pretendente: JANAINA PEREIRA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/1991, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Darcio Valentin Pereira e de Cristiane Patricia Pereira.

O pretendente: LUAN VINICIUS PEREIRA MOREIRA, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Gomes Moreira e de Maria das Dores 
Pereira. A pretendente: ARIANE RODRIGUES CORDEIRO, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Geraldo Rodrigues Cordeiro e 
de Silvana Aparecida de Almeida Cordeiro.

O pretendente: ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Catende, PE, data-nascimento: 02/09/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Josino de Oliveira e de Edleuza Soares de 
Oliveira. A pretendente: JOSIVALDA MARIA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de serviços 
gerais, estado civil: solteira, naturalidade: Tacaimbó, PE, data-nascimento: 22/09/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Mendonça da Silva e de Maria 
Nazaré da Silva.

O pretendente: NICOLAS FELIPE DOS SANTOS, profi ssão: técnico em radiologia, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cicero Jose dos Santos e de Maria 
Cicera Santos Felipe. A pretendente: JESSICA MARIA CORREIA LINS, profi ssão: 
op. de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/11/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Andrea Correia Lins.

O pretendente: JABES SOARES DOS SANTOS, profi ssão: chapeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Poço Verde, SE, data-nascimento: 27/01/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Damião de Jesus Santos e de Elisena 
Soares dos Santos. A pretendente: MONICA CUELA, profi ssão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Donizeti Cuela e de Sueli Cuela.

O pretendente: ANDERSON GOMES ALEXANDRE, profi ssão: coordenador de eventos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Claudio Alexandre e de 
Valdirene Gomes Alexandre. A pretendente: VANESSA FERNANDA CASCIOLINI, 
profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 17/04/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Wagner Casciolini e de Elizabeth Aparecida dos Santos Casciolini.

O pretendente: ANDRÉ QURINO XAVIER, profi ssão: técnico radiologia, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 18/03/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Quirino Xavier e de Maria 
das Graças Silva Xavier. A pretendente: GIGLIOLA MIRNA BIGARAN, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 
01/11/1979, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Mario Bigaran e de Nadir 
dos Santos Bigaran.

O pretendente: LEANDRO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: orientador sócio educativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 25/07/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Juventino da Silva e de 
Antonia Pereira da Silva. O pretendente: MARCELO FABIANO GARCIA, profi ssão: 
enfermeiro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/07/1974, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Batista Garcia e de 
Nilvaci das Dores Garcia.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: TITO LIVIO SOUSA DE ALMEIDA, profi ssão: engenheiro eletricista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 14/02/1982, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Josemilton Ferreira de Almeida e de Franci 
Nadia Sousa de Almeida. A pretendente: JANNA CANDIDO DE OLIVEIRA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Campinas, SP, data-nascimento: 14/02/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jone Candido de Oliveira e de Maria 
Gorete Candido de Oliveira.

O pretendente: LUCIENE CALDAS TAKITA, profi ssão: assistente fi nanceiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Evaldo Caldas Cerqueira e de Antonia Cerqueira 
Santana. A pretendente: PATRICIA JACO DA SILVA MEDEIROS, profi ssão: gerente de 
recursos humanos, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/04/1971, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Jacó de Medeiros 
e de Engracia Honorata da Silva Medeiros.

O pretendente: FÁBIO SILVA LEONEL, profi ssão: agente de segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Leme, SP, data-nascimento: 04/08/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis Leonel e de Francinete 
Silva Leonel. A pretendente: BÁRBARA JOSÉ DANTAS, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1980, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Augusto Dantas e de 
Margarida José Dantas.

O pretendente: ÉLDER RICKSON DA SILVA, profi ssão: garçom, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Afogados da Ingazeira, PE, data-nascimento: 28/11/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Arnaldo da Silva e de Maria Edileuza 
da Silva. A pretendente: ADRIANA ALVES FAGONI, profi ssão: vigilante, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/11/1976, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Alves Fagoni e de Maria Elena Balbino 
Fagoni.

O pretendente: DIEGO DO NASCIMENTO MORGADO, profissão: aux.de deposito, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Josevaldo de Morgado 
e de Nazilda Maria do Nascimento Morgado. A pretendente: ALINE CUSTODIO 
DOS SANTOS, profissão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1987, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Valdir Francisco dos Santos e de Margarete Soares Custodio dos 
Santos.

O pretendente: DANIEL TRINDADE DE ALMEIDA, profi ssão: administrador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1969, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Alcebiades de Castro Almeida e de Sonia 
Aparecida Trindade Almeida. A pretendente: ROSANI SILVA COIADO, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/01/1973, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Angelo Coiado Reberte 
e de Valdema Maria Silva Coiado.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE TOMBOLY, profi ssão: motorista autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1979, residente e 
domiciliado em Itanhaém, SP, fi lho de Alexis Tomboly Filho e de Noelia Sousa Tomboly. 
A pretendente: CAMILA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, profi ssão: bancária, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/11/1986, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valdevino Souza de Oliveira Filho e de Vanderli 
Conceição de Oliveira.

O pretendente: RAPHAEL OFODUM EZEFOBI, profi ssão: carregador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Adazi-Enu-Nigeria, data-nascimento: 15/12/1962, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Dominic Ezenwa e de Macillina Ezenwa. 
A pretendente: SANDRA JAQUES GONÇALVES, profi ssão: aux.limpeza, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1984, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Aparecido Gonçalves e de Eva Jaques 
Gonçalves.

O pretendente: RAFAEL JOSÉ DA ROSA, profi ssão: feirante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/1987, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Maria Lucia da Rosa. A pretendente: MARIA JOSÉ PACHECO 
DOS SANTOS, profi ssão: feirante, estado civil: solteira, naturalidade: Itororó, BA, data-
nascimento: 19/03/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Souza 
Santos e de Ana Pacheco dos Santos.

O pretendente: ADRIANO NEVES ANDRADE, profi ssão: inspetor de segurança, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 21/10/1976, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Divino Andrade e de Jane 
Neves Andrade. A pretendente: SUELEN NEVES DE SENE, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Lauro Batista de Sene e de Miriam 
Neves Sene.

O pretendente: OZIEL RAMOS DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Piquete, SP, data-nascimento: 07/07/1971, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José Ramos da Silva e de Helena dos Santos Ramos 
da Silva. A pretendente: CLAUDIA DA SILVA, profi ssão: cozinheira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1971, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Malaquias Ramos da Silva e de Terezinha 
Miguel da Silva.

O pretendente: RAFAEL VIEIRA DE SOUZA, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1983, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Elio de Souza e de Maria Gloria Vieira 
de Souza. A pretendente: BRUNA ALMEIDA LIMA, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ailton Ferreira Lima e de Josefa de Almeida 
Lima.

O pretendente: PAULO HENRIQUE BASSO HORTA, profi ssão: dentista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: SANTOS, SP, data-nascimento: 01/06/1968, residente 
e domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Fernando Lauriére Horta e de Maria Abadia 
Basso Horta. A pretendente: PATRÍCIA DUARTE PIMENTA, profi ssão: dentista, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 18/02/1980, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Daniel Ferreira Pimenta e de Elisabete Duarte 
dos Santos Pimenta.
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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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: WELLINGTON JOSE DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
tecnico de programação, nascido em Guarulhos, SP, no dia (16/04/1983), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademar Jose dos Santos e de Maria 
Aparecida Souza dos Santos. A pretendente: PAMELA CAMPOS CÔRTES, estado civil 
solteira, profi ssão analista, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/04/1990), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aurelino de Jesus Côrtes e de Eudes 
da Conceição Campos Côrtes.

O pretendente: JEFFERSON ALVES OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão confeiteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/05/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Martins Oliveira e de Rosa Judith Alves dos Santos. A pre-
tendente: AMANDA DIAS SANTANA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (28/12/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Edivan Veloso Santana e de Norma Dias Santana.

O pretendente: DAVI GOMES MENDONÇA DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
professor, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/09/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Mendonça de Lima e de Laudiceia Gomes 
de Oliveira. A pretendente: MARIANA FERNANDES, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em Suzano, SP, no dia (23/02/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Aureliano Fernandes Filho e de Jocilene Aparecida 
de Souza Fernandes.

O pretendente: SERGIO DOS SANTOS JESUS, estado civil divorciado, profi ssão operador 
de utilidades, nascido em Guarulhos, SP, no dia (05/09/1976), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aloisio de Jesus e de Maria de Lourdes Lacerda 
dos Santos. A pretendente: BRUNA CAMPOS SAMPAIO DOS SANTOS, estado civil 
viúva, profi ssão supervisora de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/09/1986), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdete Elias Sampaio e 
de Maria Moreira Campos.

O pretendente: CRISTIANO DE OLIVEIRA MARINHO, estado civil solteiro, profi ssão 
escritor, nascido em Santos, SP, no dia (10/05/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Marinho e de Maria da Gloria Oliveira Marinho. O 
pretendente: IGOR DE OLIVEIRA MAION, estado civil solteiro, profi ssão escritor, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (08/12/1995), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Luiz Antonio Maion e de Edirlene Maria de Oliveira Maion.

O pretendente: ERIC FERREIRA REZENDE VIANA, estado civil solteiro, profi ssão aju-
dante de cozinha, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/12/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvio Rezende Viana e de Edriana Maria Ferreira da 
Silva. A pretendente: ROBERTA LOPES MUNIZ, estado civil solteira, profi ssão operador 
de caixa, nascida em Valente, BA, no dia (25/09/1985), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adalberto Alves Muniz e de Maria do Carmo Lopes Muniz.

O pretendente: ANGELO RODRIGUES MARTINS DIAS, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em Entre Rios de Minas, MG, no dia (27/05/1981), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de David Martins Dias e de Maria da Conceição 
Martins Dias. A pretendente: ÉRIKA CAETANO NASCIMENTO DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/07/1987), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jonas Caetano da Silva e de 
Quiteria Pereira do Nascimento.

O pretendente: JORGE ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão metalurgico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/04/1983), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Onofre Jorge da Silva Filho e de Arleide Maria Alves da Silva. 
A pretendente: JÉSSICA SANTANA MATTIOLI, estado civil solteira, profi ssão Lider de 
Hospedagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/02/1990), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sergio Mattioli e de Rosimara Santana Mattioli.

O pretendente: EDMILSON OLIVEIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/11/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Esmeraldo Pereira de Souza e de Zenilda Oliveira de 
Souza. A pretendente: JÉSSICA SANTOS FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/07/1989), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Barbosa Ferreira e de Maria Neide Ribeiro dos Santos.

O pretendente: WAGNER ZACARIAS DA SILVA LIMA, estado civil divorciado, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/07/1979), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Walter Zacarias Lima e de Terezinha de Jesus da Silva 
Lima. A pretendente: CIBELE RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão ven-
dedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/05/1978), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Ribeiro da Silva e de Elza Francisca da Silva.

O pretendente: ANDERSON JARBAS TELES DE MENEZES, estado civil solteiro, pro-
fi ssão operador de maquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/08/1977), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Jarbas Teles de Menezes e de 
Maria Rosa Teles de Menezes. A pretendente: SIMONE PETRUCIA DA SILVA, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Palmares, PE, no dia (16/09/1977), 
residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, fi lha de Maria Petrucia Silva de Araujo.

O pretendente: JAMILSON SALES DE PAULA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascido em Recife, PE, no dia (28/06/1963), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jaime de Paula e de Lourdes Sales de Paula. A preten-
dente: DINAURA SEVERINO MARIANO, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (14/11/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Osvaldo Severino Mariano e de Almezina Maura Batista.

O pretendente: JAILSON ROCHA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
loja, nascido em São José da Tapera, AL, no dia (21/11/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Advilson Afonso da Silva e de Ivoneide Santos 
Rocha. A pretendente: MARIA DO CARMO SOUSA SOARES, estado civil solteira, 
profi ssão balconista, nascida em Várzea Alegre, CE, no dia (08/10/1995), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Soares Barbosa Filho e de 
Rosilene Vieira de Sousa Barbosa.

O pretendente: JEFFERSON JÚNIOR DA SILVA SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar tecnico, nascido em Itabaiana, PB, no dia (12/05/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joildo Carneiro de Sousa e de Maria José da Silva 
Sousa. A pretendente: KATIA PALNI BARBOSA, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/06/1979), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Paulo Barbosa e de Maria das Graças Barbosa.

O pretendente: THAUAN SANTOS COSTA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (05/08/1997), residente e domiciliado em Guaianases, 
São Paulo, SP, fi lho de Arlindo Ferreira Costa Junior e de Maisa Santos Victor. A preten-
dente: CINTIA SOARES FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (17/01/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Suelene Soares Ferreira.

O pretendente: MARCOS OLIVEIRA DA NEIVA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de custo, nascido em Guarulhos, SP, no dia (11/05/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademar Gomes da Neiva e de Noemia Oliveira dos 
Santos da Neiva. A pretendente: SARA SOARES VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
escrituraria, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/12/1996), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josué Vieira e de Silene de Almeida Soares Vieira.

O pretendente: ALEX BATISTA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (03/04/1994), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Silvano Donizete Pereira e de Ivanilda Oliveira Batista. A pretendente: 
RAFAELA SALES DA SILVA LIMA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (17/07/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Marcondes Silva Lima e de Marise Sales da Silva Lima.

O pretendente: KAUANE HENRIQUE MARTINS DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fi ssão auxiliar de SAME, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/06/1989), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jonas Martins da Silva e de Deise 
Henrique da Silva. A pretendente: FABIANA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, 
profi ssão tecnica de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/03/1986), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Israel José de Oliveira 
e de Maria Lopes da Rocha.

O pretendente: MARIO SERGIO MOREIRA MARQUES VIEIRA, estado civil divorciado, 
profi ssão engenheiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/12/1988), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dorival Dias Vieira e de Maria do Socorro 
Moreira Marques Vieira. A pretendente: ANA PAULA MARTINS MARQUES, estado civil 
solteira, profi ssão cabeleleira, nascida em Belém, PA, no dia (25/03/1992), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Trajano Djalma de Abreu Marques e 
de Marta Maria Santana Martins.

O pretendente: WELLINGTON NASCIMENTO GONÇALVES, estado civil divorciado, 
profi ssão eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/02/1981), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Gonçalves e de Ana do Nascimento 
Gonçalves. A pretendente: JAQUELINE MARIA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em Macéio, AL, no dia (01/08/1980), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonia dos Santos.

O pretendente: LEONARDO QUEIROZ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/09/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genivaldo Manoel dos Santos e de Francisca Ivoneide 
Araujo Queiroz dos Santos. A pretendente: AMANDA NASCIMENTO, estado civil sol-
teira, profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/01/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo Benedito Nascimento e de 
Sueli Aparecida de Souza.

O pretendente: MAURO DEUS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/02/1974), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Deus de Souza e de Antonia Ribeiro de Souza. A pretendente: 
ILZA RAYMUNDO DE OLIVEIRA, estado civil viúva, profi ssão diarista, nascida em Nova 
Fátima, PR, no dia (15/07/1966), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Sebastião Raymundo e de Maria Rosaria Raymundo.

O pretendente: ADEMILTO GOMES ALVES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de lim-
peza, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (26/12/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Ademilto Alves e de Neide Gomes de Oliveira. A 
pretendente: JESSICA DO NASCIMENTO FELIX, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/04/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mario Jose Felix e de Merivania Maria do Nascimento Felix.

O pretendente: HARLEY DE ALBUQUERQUE SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
estoquista, nascido em Guarulhos, SP, no dia (28/10/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sérgio Ferreira da Silva e de Selma Lins de Albuquerque 
Silva. A pretendente: ALINE GRAZIELI FONSECA DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão agente tecnica, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/09/1986), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Benediro Ribeiro de Souza e de 
Oradia Fonseca de Souza.

O pretendente: GUILHERME DE AZEVEDO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Joinville, SC, no dia (31/07/1994), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Orilton Neves de Azevedo e de Juçara de Azevedo. A pretendente: ANNE 
CAROLINE ALVES DA ROCHA, estado civil solteira, profi ssão tecnica de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (30/04/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Mauricio Tenorio da Rocha e de Eliane Maria Alves da Rocha.
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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