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BOLSAS
O Ibovespa: +0,24% Pontos: 
86.610,49 Máxima de +1,01% 
: 87.274 pontos Mínima es-
tável: 86.400 pontos Volume: 
R$ 11,87 bilhões Variação em 
2018: 13,36% Variação no mês: 
-3,23% Dow Jones: +0,17% 
(às 18h30) Pontos: 23.633,50 
Nasdaq: -0,12% (às 18h30) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,9031 Venda: R$ 3,9036 
Variação: +0,11% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,98 Venda: R$ 4,08 
Variação: +0,33% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,8991 Venda: R$ 
3,8997 Variação: -0,32% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,8830 
Venda: R$ 4,0500 Variação: 
+0,32% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 8,70% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.253,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,14% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 155,400 
Variação: +0,26%

Cotação: R$ 3,9130 Variação: 
+0,33% - Euro (às 18h30) Compra: 
US$ 1,1356 Venda: US$ 1,136 
Variação: +0,11% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,4370 Venda: R$ 
4,4390 Variação: +0,27% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3870 Ven-
da: R$ 4,6100 Variação: +0,28%

Pontos: 6.745,73 Ibovespa 
Futuro: +0,2% Pontos: 87.325 
Máxima (pontos): 88.060 Míni-
ma (pontos): 87.140 Global 40 
Cotação: 815,201 centavos de 
dólar Variação: -0,32%

“O Natal já foi festa, 
já foi um profundo 
gesto de amor. 
Hoje, o Natal é um 
orçamento”.
Nelson Rodrigues (1912/1980)
Jornalista brasileiro

Os consumidores de 
energia elétrica terão 
que pagar R$ 17,187 

bilhões para cobrir o custo 
dos subsídios do setor em 
2019. O valor foi aprovado 
pela Aneel para que seja 
possível cobrir o orçamento 
da Conta de Desenvolvi-
mento Energético (CDE), 
taxa embutida na conta de 
luz que banca programas 
sociais, descontos tarifários 
e empréstimos subsidiados 
para o setor. O orçamento da 
CDE neste ano deve somar R$ 
20,208 bilhões, mas o fundo 
setorial contará com fontes 
de receita próprias de R$ 
3,021 bilhões. 

Consumidores pagarão
R$ 17,187 bilhões em
subsídios de energia elétrica

O défi cit da conta, portanto, 
é de R$ 17,187 bilhões, que 
serão repassados aos consumi-
dores, por meio da conta de luz. 
No ano passado, o orçamento 
geral da CDE atingiu R$ 20,053 
bilhões. Neste ano, portanto, 
as despesas aumentariam em 
R$ 155 milhões, ou 1%. 

Os subsídios na conta de luz 
benefi ciam diversos grupos 
de interesse. Na prática, o 
consumidor residencial paga 
um valor adicional para per-
mitir que outros possam ter 
descontos tarifários. Todos os 
grupos benefi ciados têm seus 
descontos assegurados por lei 
ou decreto.

Para pagar a CDE 2019, a 

Aneel prevê que as tarifas vão 
subir 1,45% em todo o País, em 
média. Para clientes do Norte e 
Nordeste, a alta seria de cerca 
de 0,82%. Para os das regiões 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste, 
o aumento seria de 1,74%. 
Por nível de tensão, no Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste, os 
consumidores de alta tensão 
terão aumento de 2,37% nas 
tarifas; os de média tensão, 
1,78%; e os de baixa tensão, 
1,30%. No Norte e Nordes-
te, o impacto médio será de 
1,25% na alta tensão; 0,72% 
na média tensão; e 0,54% na 
baixa tensão.

A CDE é um fundo setorial 
que concede benefícios a diver-

Na prática, o consumidor residencial paga um valor adicional para permitir

que outros possam ter descontos tarifários.

sos grupos, como a tarifa social 
da baixa renda e o programa 
Luz para Todos; descontos para 
diversos grupos, como agricul-
tores, irrigantes e empresas de 

saneamento; subsídios para 
produtores e consumidores de 
energias renováveis; subsídios 
para a compra de carvão mine-
ral; empréstimos subsidiados 

para as distribuidoras da Ele-
trobras; compra de combustí-
vel para usinas termelétricas 
em regiões isoladas, entre 
outros (AE).

Itália descarta 
recompensa por 
captura de Battisti

O vice-premier da Itália e 
ministro do Interior, Matteo 
Salvini, descartou ontem (18) 
a possibilidade de oferecer uma 
recompensa em dinheiro para 
quem informar o paradeiro 
de Cesare Battisti - foragido 
desde semana passada, quando 
o ministro Luiz Fux, do STF, 
ordenou sua prisão, abrindo 
caminho para uma extradição. 
“Não colocaremos nenhuma 
recompensa. Deixaremos isso 
aos fi lmes. Mas estou confi ante 
que o caso possa ser resolvido 
positivamente”, disse Salvini. 

“Reafi rmo o que disse ao 
presidente brasileiro: em qual-
quer momento, caso ele seja 
preso, estou disponível para 
embarcar no primeiro avião e 
acompanhá-lo pessoalmente 
à Itália”.

“Um delinquente conde-
nando à prisão perpétua por 
quatro homicídios... acredito 
que seja justo que ele passe 
seus últimos anos na cadeia, 
na Itália, e não nas praias 
brasileiras ou nas fl orestas 
bolivianas”, pontuou o vice-
-premier. Salvini afi rmou que 
“não pode entrar em deta-
lhes” sobre as investigações 
para encontrar Battisti, mas 
“espera que as autoridades 
brasileiras consigam fazer o 
que o presidente eleito, Jair 
Bolsonaro, comprometeu-se 
pessoalmente a fazer” (ANSA)

2,3 trilhões de impostos
O Impostômetro da Associação 

Comercial de São Paulo atinge, às 
22h30 de hoje (19) (pela primeira 
vez desde a implantação do pai-
nel, em 2005) a marca de R$ 2,3 
trilhões. O valor corresponde ao 
total de impostos, taxas, multas 
e contribuições que a população 
brasileira pagou desde o início de 
2018. Para todo o ano a projeção 
é de que o montante chegue a R$ 
2,388 trilhões.

A Primeira Turma do STF 
decidiu ontem (18) absolver 
um homem que foi condenado 
por estupro somente com base 
no reconhecimento da vítima. 
A decisão foi tomada a partir 
de um recurso da Defensoria 
Pública do Rio Grande do 
Sul. Por maioria de votos, 
o colegiado entendeu que a 
palavra da vítima pode não 
ser sufi ciente para justifi car 
uma condenação por crime 
sexual. A decisão da Turma 
foi aplicada somente ao caso 
concreto, e ainda cabe recurso 
por parte do Ministério Públi-
co Federal (MPF).

De acordo com as informa-
ções do processo, o acusado 
entrou na casa de uma mu-
lher e usou uma faca para 
ameaçá-la e estuprá-la, além 
de roubar objetos do local. O 
caso aconteceu em 2008, em 
Lajeado, Rio Grande do Sul. O 
réu foi condenado pela Justiça 
a 11 anos e 6 meses de prisão 
com base no reconhecimento 
da vítima. No recurso, a De-
fensoria Pública alegou que 
houve erro judiciário na con-
denação pelo fato de a perícia 
técnica não ter encontrado o 
DNA do acusado na cena do 

O relator, ministro

Marco Aurélio.
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A assessoria do governo 
de transição informou que a 
defi nição de questões que en-
volvam demarcações de terras 
indígenas e outros confl itos 
fundiários serão submetidas a 
um conselho interministerial, 
a partir do ano que vem. Se-
gundo nota divulgada ontem 
(18), o conselho, “em processo 
de criação”, reunirá as pastas 
da Agricultura, Defesa, Meio 
Ambiente, Direitos Humanos 
e Gabinete de Segurança 
Institucional .

“A Secretaria Especial de 
Assuntos Fundiários será 
responsável pela defi nição de 
políticas fundiárias do país. 
A execução dessas políticas 
caberá ao Incra, inclusive 
relativas a questões indígenas 
e quilombolas, por exemplo. 
A Funai, que integrará o Mi-
nistério da Mulher, Família e 

Caberá ao Incra as questões indígenas e quilombolas.
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O presidente Temer disse 
ontem (18), ao participar da 
sessão plenária da 53ª Cúpula 
dos Chefes de Estado do Mer-
cosul e Estados Associados, em 
Montevidéu, que a ideia de fra-
ternidade permeia a integração 
do bloco sul-americano. “No 
caso particular do Mercosul, 
de pessoas que enaltecem a de-
mocracia, enaltecem os direitos 
individuais, os direitos huma-
nos, o diálogo como sintoma 
de composição de interesses. 
E esta é a fraternidade que 
nós pudemos construir, penso 
eu, aqui no Mercosul”, afi rmou.

Ao lembrar que é a última cú-
pula do bloco de que participa 
como presidente da Repúbli-
ca, agradeceu “a convivência 
fraterna” com os líderes do 
grupo, que reúne Brasil, Pa-
raguai, Uruguai, Argentina e 
Venezuela, que está suspensa 
no momento. “Recolocamos o 
bloco a serviço de nossos reais 
valores. Eu começo pelo plano 
econômico, porque nós, afi nal, 
respondemos sempre com mais 
comércio e mais investimentos. 
Respondemos com mais inte-
gração, que é exatamente nisso 
que nós acreditamos”.

O encontro encerrou a pre-
sidência pro tempore uruguaia 
do Mercosul, exercida durante 

Presidente Temer em sua 

última cúpula no bloco.
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Brasília - O secretário do 
Tesouro Nacional, Mansueto 
Almeida, disse que a mudança 
na metodologia de pagamento 
de despesas do órgão faz parte 
de um esforço para aumentar 
a transparência nas contas 
públicas brasileiras. De acordo 
com o secretário, para evitar 
pressão por aumento de gasto, 
foi guardada “a sete chaves” a 
modifi cação, que, na prática, 
acaba com uma tradicional 
pedalada fiscal em que os 
gestores davam ordens de 
pagamento no fi m do ano que 
só teriam pagamento efetivo 
no ano seguinte. 

A partir de janeiro, as or-
dens bancárias e o pagamento 
ocorrerão no mesmo dia - ideia 
que partiu do governo, mas 
teve o apoio de órgãos como 
TCU e CGU. A mudança abre 
um espaço de cerca de R$ 
32,9 bilhões no teto de gastos 

Secretário do Tesouro 

Nacional, Mansueto Almeida.
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AGU: combate à 
corrupção está 
institucionalizado

A ministra Grace Mendonça, 
da Advocacia-Geral da União 
(AGU), assegurou, ontem  (18), 
que as ações de combate à cor-
rupção e à improbidade adminis-
trativa estão institucionalizadas e 
que não há riscos de retrocessos. 
“Não teremos qualquer tipo de 
descontinuidade nesse trabalho. 
Esse trabalho está institucionali-
zado”, disse a ministra ao explicar 
a jornalistas os detalhes do acor-
do de leniência que a empresa 
Andrade Gutierrez assinou com 
a AGU e com a CGU.

Perguntada como as autori-
dades têm transmitido as infor-
mações relativas aos acordos 
que estão sendo negociados aos 
membros da equipe do futuro 
governo, Grace garantiu que tudo 
está sendo informado com “ab-
soluta lealdade e transparência”, 
respeitando o caráter sigiloso de 
alguns detalhes. “A transição é 
muito tranquila. Não temos ne-
nhuma ruptura neste processo 
de transferência de informações 
que estão sendo repassadas”.

“Não corremos riscos de 
darmos passos para trás neste 
processo de engrandecimento 
da própria democracia do país, 
passando o país a limpo nesta 
perspectiva de irregularidades 
que acabou tocando várias em-
presas que estão instaladas e 
que desenvolvem suas atividades 
no país”, disse Grace Mendonça 
(ABr).

Mudança na forma de pagamento 
guardada a sete chaves

afi rmou o secretário. 
Segundo Almeida, o Banco 

do Brasil foi informado da 
modificação há oito meses. 
Um dos efeitos da nova regra é 
que o banco, responsável pela 
conta única da União, deixará 
de fi car com o dinheiro dos 
pagamentos nesse meio tem-
po entre a emissão da ordem 
bancária e a saída do dinheiro 
da conta, o que representava 
uma remuneração de R$ 35 
milhões por ano. 

O secretário frisou que 
estão sendo adotadas outras 
ações para aumentar a trans-
parência, como mudanças na 
página do Tesouro na internet 
para incluir mais estatísticas 
e dados e o lançamento de 
novos relatórios. O governo 
deverá divulgar um relatório 
de despesas comparando os 
gastos brasileiros a outros 54 
países (AE).

deste ano e, por isso, a equipe 
econômica temia que houvesse 
uma ampliação de despesas. 
Foi acordado com os órgãos de 
controle, porém, que não serão 
autorizadas novas despesas por 
conta da alteração. “Pressão 
para gasto vem de todos os 
lados e de todos os governos”, 

Criação de conselho interministerial 
para confl itos de terras

Direitos Humanos, continuará 
a atuar nos assuntos ligados 
aos índios”, diz um trecho 
da nota.

Mais cedo, a equipe da fu-
tura ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, anunciou 
mudanças na estrutura da 
pasta, com a criação de três 
novas secretarias que passam 

a absorver unidades que esta-
vam abrigadas em outras áreas 
do governo federal, incluindo 
a Secretaria Especial de As-
suntos Fundiários, que será 
comandada pelo empresário 
Luiz Antônio Nabhan Garcia, 
técnico em zootecnia, e presi-
dente da União Democrática 
Ruralista (UDR) (ABr).

Com discurso de 
união, Temer se 

despede do Mercosul

o segundo semestre deste ano, 
que foi transmitida à Argentina. 
Em seu discurso, o presidente 
argentino, Mauricio Macri, pe-
diu a seus pares que continuem 
apostando no Mercosul e defen-
deu “a restituição da democracia 
na Venezuela”. Após ressaltar 
que a região enfrenta “uma crise 
humanitária”, Macri instou os 
países a unirem esforços imedia-
tos para resguardar “os direitos 
de milhões de venezuelanos que 
escapam da fome, da violência, 
da falta de oportunidades e da 
dura repressão de seu próprio 
governo” (ABr).

STF absolve condenado 
por estupro com base 

em DNA

crime, mas o sangue de um 
corréu no processo.

Ao julgar o caso, por maioria 
de 3 votos a 2, o colegiado se-
guiu voto do relator, ministro 
Marco Aurélio, para absolver 
o condenado por estupro por 
entender que a palavra da 
vítima não pode prevalecer 
sobre as provas do processo, 
no qual ficou comprovado 
que o sangue encontrado no 
local do estupro era de outro 
acusado. Antes de o caso 
chegar, por meio de recurso 
ao Supremo, a condenação 
foi mantida pelo Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul 
(ABr).
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A importância de respeitar 
as políticas da empresa 

para evitar demissão

Há empresas 

organizadas, outras 

nem tanto.

Aquelas que se organiza-
ram costumam ter por 
base normas escritas 

defi nidas pela sua história, sua 
vocação, sua posição no merca-
do e até mesmo por sua função 
social. Entretanto, aquelas que 
não se organizaram funcionam, 
em geral, fundamentadas em 
costumes, tradição e preceitos 
nem sempre comunicados aos 
empregados. Do ponto de vista 
dos empregados, conhecer as 
regras de conduta da empresa, 
sejam formais ou informais, 
explícitas ou implícitas, é 
condição para manterem seus 
empregos. 

Por esse motivo, o ideal é que 
a empresa tenha claramente 
proferida qual é a sua política 
empresarial interna junto aos 
empregados. Estas diretrizes 
devem deixar evidente o 
conjunto de procedimentos, 
regulamentos, estratégias 
e defi nições que formam os 
alicerces daquela instituição. 
Estas informações servem 
de orientação para que os 
colaboradores assumam o 
comportamento que a empresa 
espera deles. 

As normas empresariais 
devem ser claras, adequadas 
e favoráveis à corporação, 
pois defi nem a linguagem a 
ser usada, a atitude diante de 
situações adversas, as práticas 
estruturais do negócio, as con-
dições de relacionamento com 
o público interno/externo e aos 
valores da empresa. 

Funciona como um código 
de conduta que deve ser res-
peitado. Esses códigos defi nem 
padrões. E o que as empresas 
esperam de seus empregados 
é que não rompam com seus 
padrões. 

Dois casos recentes de 
comportamentos confl itantes 
com a cultura da empresa 
mostram os efeitos negativos 
desse contraste. Durante a 
Copa do Mundo, um dos bra-
sileiros identifi cados no vídeo 
machista em que constrangia 
uma mulher russa trabalhava 
na empresa aérea LATAM 
e foi demitido por agir em 
desacordo com a política da 
companhia. 

O outro exemplo é do mundo 
da tecnologia. O CEO da Intel, 
Brian Krzanich, pediu demissão 
em junho após ter assumido um 
caso com uma funcionária, o 

que viola os termos da empresa. 
Além da demissão em si, o caso 
serviu também para reforçar 
que as regras valem para todos 
os funcionários de qualquer 
nível hierárquico.

A forma como as empresas 
lidam com funcionários que 
recebem presentes de forne-
cedores ou clientes também 
merece refl exões. Enquanto 
algumas instituições são bas-
tante tolerantes em relação a 
esses procedimentos, outras 
chegam a considerar a prática 
como uma espécie dissimulada 
de suborno. É preciso consul-
tar a política da empresa antes 
de aceitar qualquer “agrado” 
desse tipo.

Ao recém-contratado, que 
ainda não assimilou as infor-
mações necessárias para con-
tribuir com relatos de qualquer 
fato, orientações ou postura 
de pessoas, recomenda-se que 
não tome qualquer atitude 
radical antes de compreender 
os motivos de algumas regras 
– sejam elas faladas ou não. Se 
a empresa tem uma política de 
não retaliação, aceitando que 
empregados dirijam críticas 
reais ou potenciais aos líderes ou 
à direção da empresa, tudo bem. 

Mas, no geral, a aceitação 
de críticas é bem baixa no 
ambiente empresarial e o não 
cumprimento desta política 
implicará medidas pesadas 
disciplinares, podendo chegar 
até a demissão por justa causa.

O bom senso deve sempre 
prevalecer, tanto em relação 
às regras quanto à dinâmica do 
trabalho. Em ambientes como 
hospitais, bibliotecas e escolas, 
que exigem silêncio para o bom 
andamento das atividades, 
sendo necessária a concen-
tração de todos, falar muito 
alto ou ouvir música durante 
o trabalho pode atrapalhar. 

É preciso buscar equilíbrio 
nas tarefas do dia a dia para não 
importunar colegas e chefes 
ou invadir o espaço do outro. 
Não se trata de renunciar aos 
próprios princípios, crenças 
e projetos, mas de adaptar as 
atitudes às expectativas da 
empresa. Afi nal, trabalhar em 
uma determinada instituição é 
escolha sua. Os incomodados 
se mudam, os incomodadores 
são mudados. Pense nisso!
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News@TI
Games para presentes de Natal

@Jogo: Plants Vs Zombies Gw 2 - PS4 / Preço sugerido: R$ 
99,90 / Site: https://www.saraiva.com.br/ Descrição: A batalha 

por Suburbia cresce em proporções épicas em Plants vs. Zombies™ 
Garden Warfare 2! Neste hilário jogo de tiro repleto de ação, o líder dos 
zumbis, Dr. Zomboss, fortaleceu sua horda e reconstruiu Suburbia em 
uma utopia zumbi. Mas ainda há esperança, porque, pela primeira vez, 
as plantas estão tomando a ofensiva em uma investida para recuperar 
seu território. Jogue como as plantas no novo modo Herbal Assault 
para 24 jogadores, ou escolha o seu lado em jogo solo ou cooperativo 
para 4 jogadores.

Jogo: Call Of Duty - Infi nite Warfare - PS4 / Preço sugerido: 
199,90 / Site: https://www.saraiva.com.br/ Descrição: Oferecendo uma 
narrativa rica e envolvente em um cenário diferente de tudo já visto 
em um jogo Call of Duty, a campanha é um retorno às áridas raízes 
militares da franquia por meio de novos ambientes nunca antes vistos. 
O jogador embarcará em uma clássica história de guerra em grande 
escala, totalmente situada em um futuro onde o confl ito humano se 
espalhou por nosso sistema solar. O título apresenta estonteantes am-
bientes interplanetários inéditos, novas armas e todas as habilidades 
para novos jogadores de Call of Duty. Além disso, a nova experiência 
em Zumbis vai cativar jogadores com uma direção original, propor-
cionando diversão e jogabilidade única, tudo isso em uma narrativa 
divertida que certamente empolgará os fãs.

Realidade Aumentada salta dos games para aplicativos 
profi ssionais no novo TeamViewer 14

A companhia alemã de tecnologia TeamViewer®, líder mundial em 
soluções de conectividade remota, está anunciando o lançamento do 
TeamViewer 14, nova edição do mais festejado software para telereuniões 
e transferência de arquivos em diversas plataformas – do Windows e iOS 
ao Android, entre outros – ao mesmo tempo. O programa chega reforçado 
a sua décima-quarta edição: nela, o usuário passa a contar com recursos 
pioneiros de Realidade Aumentada (RA), a exemplo da utilizada em games 
populares em smartphones e na publicidade. A RA foi somada, ainda, a uma 
completa revisão nas áreas de desempenho e de aumento de produtividade, 
em uma tríade de recursos que vem sendo chamada pela companhia como 
TeamViewer Pilot. “Estamos reafi rmando o pioneirismo de nosso pessoal 
de desenvolvimento e de nossas tecnologias”, diz o CEO global Oliver Steil, 
“ao lançar uma versão tão plena em novidades focalizadas na performance 
do usuário e, ainda, com esse grande avanço que é o uso de RA.”

Como no mundo real 

O acesso ao TeamViewer Pilot, explica Steil, abre ao usuário uma 
aplicação de Realidade Aumentada que leva essa nova tecnologia para 
além dos ambientes experimentais, rumo a uma efetiva adoção em 
massa pelo mercado, ao oferecer experiências de RA a quem precisa de 
assistência remota para equipamentos, maquinaria ou infraestrutura.

É graças a este novo recurso que o TeamViewer 14 faz o compartilha-
mento remoto de câmeras, facilitando a resolução de problemas interati-
vamente por meio de processos, ambientes e operações complexas com 
toques de RA. Ou seja: ao destacar objetos no mundo real, o usuário pode 
ajudar equipes, clientes, amigos ou família onde quer que estejam - passo 
a passo e com detalhamento inédito. “É um novo patamar em suporte de 
TI, capaz de fornecer assistência remota para trabalho e treinamento em 

Software de teleconferência redefi ne mercado de suporte e assistência remota
qualquer cenário de uso e setor”, afi rma o CEO da TeamViewer.

Desempenho e Conexões de Roteamento 

O TeamViewer 14 traz ainda melhorias de desempenho em comparação 
às versões anteriores. É o caso da compactação adaptável inteligente, 
que analisa a qualidade da conexão, ajusta automaticamente a compac-
tação e faz com que a nova versão funcione de maneira bem mais rápida, 
especialmente em ambientes de baixa largura de banda. A nova versão 
também utiliza as mais novas tecnologias para aceleração de hardware 
e processamento de tarefas computacionais intensas. Para refl etir sua 
pegada em nível global, a TeamViewer atualizou sua arquitetura de 
servidor, resultando em conexões de roteamento mais velozes e maior 
estabilidade da conectividade remota de alto desempenho.

Com o feedback de clientes durante o desenvolvimento de software da 
TeamViewer, os recursos do TeamViewer 14 se concentram em melhorar 
a produtividade e a usabilidade e reforçar a segurança. Agora, os admi-
nistradores de TI podem se benefi ciar da execução de scripts remotos 
com apenas um clique nas sessões de suporte, o que permite automação 
para economizar tempo na realização de tarefas repetitivas de manuten-
ção. Campos personalizados e agrupamento de dispositivos fl exíveis na 
lista de Computadores e Contatos facilitam o gerenciamento avançado 
de inventário. O gerenciamento confi ável de dispositivos também foi 
aprimorado no TeamViewer 14, conferindo mais controle ao usuário do 
TeamViewer 14. Além disso, gravações de sessões do MacOS dão nova 
força às disposições de compliance do TeamViewer. Por fi m, o visual para 
o cliente foi refeito, resultando em uma interface de usuário de aparência 
muito mais clean e intuitiva tanto em Mac e Linux quanto sob Windows 
(https://www.teamviewer.com/pt-br/produtos/teamviewer)

Alunos da escola Sesc na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

Do total que não con-
cluiu o ensino médio, 
62% não estão mais na 

escola e, desses jovens, 55% 
pararam de estudar no ensino 
fundamental. Para o diretor 
de Políticas Educacionais do 
Todos pela Educação, Olavo 
Nogueira Filho, o desafi o não 
é só garantir a permanência 
dos jovens no ensino médio, 
mas levar para a escola os que 
abandonaram as salas de aula. 

“Os indicadores mostram 
que temos graves problemas 
no ensino médio e não estamos 
conseguindo revertê-los. Po-
rém, o desafi o maior refere-se 
à educação básica. Precisamos 
reverter a trajetória de insu-
cesso na educação básica”, 
afi rmou. Entre 2012 e 2018, 
houve um crescimento de 11,8 
pontos percentuais na taxa de 
conclusão do ensino médio até 
os 19 anos. Em Pernambuco, 
por exemplo, a taxa dos que 
concluem o ensino médio até 
os 19 anos (67,6%) é maior 
do que a média nacional. “Isso 
mostra que é possível fazer 
melhor”, disse Nogueira Filho. 
A responsabilidade pela edu-
cação básica é dos estados e 
municípios. A União participa 

O Brasil não consegue uma indicação ao Oscar de melhor fi lme 

estrangeiro desde 1999, com “Central do Brasil”. 

O Brasil fi cou de fora, mais 
uma vez, da disputa pelo Oscar 
de Melhor Filme Estrangeiro. 
Escolhido pela Academia 
Brasileira de Cinema para 
representar o país na disputa 
por uma indicação, o fi lme 
“O Grande Circo Místico”, 
do diretor Cacá Diegues, 
ficou de fora da pré-lista. 
O Brasil não consegue uma 
indicação ao Oscar de melhor 
fi lme estrangeiro desde 1999, 
com “Central do Brasil”. A 
cerimônia de premiação do 
Oscar acontece no dia 24 de 
fevereiro, nos Estados Unidos. 
Os cinco fi lmes fi nalistas da 
disputa serão anunciados em 
22 de janeiro. 

A Itália também não con-
correrá. O fi lme “Dogman”, 
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Mais de 1 milhão de jovens 
não concluem o ensino 
médio até os 19 anos

Dos 3,2 milhões de brasileiros com 19 anos, 2 milhões concluíram o ensino médio, o que representa 
63,5% do total, segundo levantamento do movimento Todos Pela Educação, com base na Pnad-C do IBGE

com o fi nanciamento.
No ensino fundamental, as 

taxas de conclusão mantive-
ram-se estáveis no período. 
Essa etapa teve uma queda 
no número absoluto de con-
cluintes devido à redução 
da população de 16 anos no 
país. Em 2018, foram 212.281 
concluintes a menos do que 
em 2017, que por sua vez 
teve menos concluintes que 
o ano anterior, com uma re-
dução de 64.058. Para Priscila 

Cruz, presidente-executiva 
do Todos Pela Educação, 
os números refletem “um 
patamar baixo de qualidade 
da educação básica” no país. 
“Temos falhado em garantir 
qualidade do ensino e com 
isso vamos perdendo nossas 
crianças e jovens pelo cami-
nho, confi gurando um grave 
cenário de exclusão escolar”, 
argumentou.

O movimento defende a ado-
ção de uma estratégia nacional 

e uma atuação integrada da 
União, dos estados e dos mu-
nicípios, na educação básica 
- que inclui educação infantil, 
ensino fundamental e ensino 
médio. “Temos diagnósticos, 
temos evidências sobre quais 
os melhores caminhos, temos 
redes que estão avançando. 
Está na hora de priorizar as 
medidas que realmente po-
dem fazer o país avançar na 
qualidade da educação básica”, 
afi rmou Priscila Cruz (ABr).

Brasil e Itália fi cam de fora de 
indicações ao Oscar

lo e maquiagem” e “melhor 
canções original” com o fi lme 
“Suspiria”, de Luca Guadag-
nino.

As nove produções que 
seguem na disputa pelo Oscar 
de fi lme estrangeiro: “Pás-
saros de Verão” (Colômbia/ 
Cristina Gallego), “Culpa” 
(Dinamarca/Gustav Moller), 
“Never Look Away” (Alema-
nha/Von Donnersmarck), 
“Assunto de Família” (Japão/ 
Hirokazu Koreeda), “Ayka” 
(Cazaquistão/Sergei Dvort-
sevoy), “Cafarnaum” (Líba-
no/Nadine Labaki), “Roma” 
(México/ Alfonso Cuaron), 
“Guerra Fria” (Polônia/ Pawel 
Pawlikowski), “Em Chamas” 
(Coreia do Sul/ Lee Chang-
-dong) - (ANSA).

de Matteo Garrone, não está 
na pré-lista de selecionados. 

Mas país ainda está na briga 
na categoria de “melhor cabe-
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A - Doutores da Alegria
Pessoas físicas declarantes por meio de formulário completo, e jurí-
dicas que apuram pelo lucro rea,l podem doar parte de seu Imposto 
de Renda 2018 à associação Doutores da Alegria. Para pessoas físicas 
a doação é de até 6% do imposto a pagar, enquanto pessoas jurídicas 
estão aptas a contribuir com até 4%. A data limite é o próximo dia 28. 
Todos os recursos obtidos são destinados a projetos do Doutores da 
Alegria nas áreas de saúde, cultura e assistência social. A organização 
presta contas anualmente à sociedade, por meio de seu Balanço, e 
recebe auditoria de suas contas feita por uma empresa independen-
te. Faça sua simulação em: (https://www.doutoresdaalegria.org.br/
abrace-a-causa/doar).

B - Mais Premiada
A Cooperativa Vinícola Garibaldi chega ao fi nal de 2018 com seu 
nome lembrado por especialistas dos quatro cantos do planeta – isso 
porque a marca se consagra como a brasileira mais premiada no pe-
ríodo, somando 86 títulos conquistados em países como Argentina, 
Canadá, Chile, Espanha, Estados Unidos França, Grécia, Inglaterra, 
Itália e outros. O quadro de medalhas é resultado do posicionamento 
mantido pela marca nos últimos anos, baseado em qualidade do início 
ao fi m dos processos – desde a orientação junto às famílias associadas 
para entregarem uvas de excelência, até os minuciosos cuidados de 
vinifi cação e envase no parque fabril. Outras informações no site: 
(www.vinicolagaribaldi.com.br). 

C - Bicicletas Elétricas
O Santander Brasil lança uma linha de crédito específi ca para a com-
pra de bicicletas elétricas, o ‘CDC Mobilidade’. O banco vai fi nanciar 
até 100% do valor do produto em até 48 meses, com taxas a partir de 
1,69% ao mês. O objetivo é ajudar seus clientes a chegarem mais rápido 
aos seus destinos e contribuir para diminuir o trânsito nas cidades do 
País, com o uso de um transporte não-poluente. Para acessar a linha 
de crédito, o cliente deve levar o orçamento das bicicletas elétricas que 
deseja comprar ao gerente na agência. Após o aceite do Santander para 
o valor solicitado via CDC Mobilidade, o cliente pode gerar o boleto/
nota fi scal e, com esse documento, formalizar a contratação. Mais in-
formações (https://www.santander.com.br/creditos-e-fi nanciamentos/
para-voce/cdc-mobilidade).

D - Saldo Positivo
Segundo a pesquisa de empregos da FecomercioSP, o setor de serviços 
no Estado de São Paulo voltou a gerar vagas com carteira assinada pelo 
quarto mês consecutivo. Em outubro, foram criados 12.051 empregos 
formais, resultado de 189.540 admissões contra 177.489 desligamentos. 
Assim, o setor encerrou o mês com um estoque ativo de 7.459.878. Nos 
dez primeiros meses do ano, o saldo fi cou positivo em 158.444 vínculos 
celetistas. Na soma dos últimos 12 meses, 98.050 postos de trabalho 
formais foram abertos. O resultado apurado em outubro foi o melhor 
para o mês desde 2011.

E - Vendas de Suplementos
O mercado brasileiro de suplementos alimentares, terceiro maior 
do mundo, é um dos setores que mais se destacam em crescimento 
e inovação no país. Prova deste avanço são os números represen-
tativos de faturamento da indústria, que em 2017 apresentou um 
crescimento de 9,5% no comparativo com o período anterior. Mesmo 
diante do cenário atual da economia, a indústria se mantém otimista 
e as empresas procuram cada vez mais apresentar inovações para 
atender a demanda do novo perfil do consumidor.  Dentro deste 
cenário, a categoria de proteínas continua em destaque e representa 
cerca de 65% do total de vendas de suplementos no país. Outras 
informações no site: (www.brasnutri.org.br).

F - Caixa de Gordura 
A Amanco, marca comercial da Mexichem, líder mundial em tubos e 
conexões plásticas, lança a Caixa de Gordura, com Cesto de Limpeza. 
A novidade chega para facilitar os trabalhos de manutenção periódica 
do dispositivo de esgoto, pois o consumidor pode remover e voltar 
a colocar o cesto sempre que precisar. Fabricado em polipropileno, 
o produto possui elevada resistência química e a solventes, além de 
um travamento avançado, que impede sua movimentação dentro da 
caixa de gordura. A opção do cesto de limpeza traz mais agilidade 
às atividades rotineiras de manutenção. Saiba mais em  (www.me-
xichem.com).

G - Pagamento por Aproximação
A Credz, administradora de cartão de crédito, começou a emitir 
cartões Visa com tecnologia de pagamento por aproximação (com 
símbolo da antena e que, em alguns casos, permitem o pagamento 

sem a necessidade de senha) e aceitação internacional, resultado 
da parceria estratégica com a Visa, uma das empresas líderes em 
pagamentos digitais. Ao longo dos próximos meses, a parceria levará 
mais inovação e inclusões fi nanceira e digital também para os atuais 
clientes das parcerias Credz. A expectativa é substituir a atual base 
de cartões (um milhão de cartões com chip) por cartões com tecno-
logia de pagamento por aproximação até abril de 2019. Informações: 
(www.credz.com.br).

H - Jornalismo no Brasil 
O jornalismo e sua função mediadora estão em xeque. Essa é a conclusão 
do projeto que aponta os rumos do jornalismo brasileiro para 2019, 
parceria realizada pelo Farol Jornalismo e pela Associação Brasileira 
de Jornalismo Investigativo (Abraji) pelo terceiro ano consecutivo. O 
especial ‘O jornalismo no Brasil em 2019’, que reúne dez artigos sobre 
temas como colaboração, diversidade e reencontro com a audiência, 
está disponível gratuitamente no Medium e pode ser acessado em(www.
jornalismonobrasilem2019.com). Tal cenário, advindo da polarização 
que dominou os anos recentes da política e em particular o período 
eleitoral de 2018, colocou em evidência atores políticos que apresen-
taram a “verdade” que mais lhes convinha, reforçando as crenças de 
seus seguidores. 

I - Planos Odontológicos
Para expandir sua atuação no interior de São Paulo, a São Francisco 
Odonto, que pertence ao Grupo São Francisco – uma das maiores 
holdings de saúde no país -, adquiriu a carteira de clientes da Soesp 
Odonto, que soma 60 mil benefi ciários em São José dos Campos e 
outras importantes cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Com 
a aquisição, a empresa prevê terminar 2018 com 850 mil vidas e 7 
mil dentistas credenciados em todo território nacional. Para dar 
continuidade a essa trajetória de sucesso, os planos são ambiciosos 
para, até fi nal de 2019, contar com mais de 1 milhão de vidas. Saiba 
mais em (http://www.saofrancisco.com.br).

J - Equipamentos Médicos
No acumulado de janeiro a setembro, o índice de consumo aparen-
te - que reflete o comportamento do mercado de produtos para a 
saúde - cresceu 14,8% na comparação com o mesmo período de 
2017. A alta foi impulsionada pela elevação de 6,5% na produ¬ção 
doméstica e de 20,8% nas importações, segundo dados da Abimed. 
As importações totalizaram US$ 2,6 bilhões, puxadas principalmente 
por materiais e aparelhos para odontologia, que cresceram 41,7% no 
período. Importações de equipamentos de diagnóstico por imagem 
tiveram alta de 27,6% enquanto que as compras externas relativas 
à ortopedia e audiologia subiram 20% cada.
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A - Doutores da Alegria
Pessoas físicas declarantes por meio de formulário completo, e jurí-

D - Saldo Positivo
Segundo a pesquisa de empregos da FecomercioSP, o setor de serviços

A inovação é hoje 

uma das principais 

ferramentas de 

crescimento, tanto de 

empresas quanto de 

nações

Inovar se tornou a chave 
para expandir o mindset 
de empresários de maneira 

a enxergar novas saídas para 
antigos problemas e, sobretu-
do, driblar as crises locais e 
mundiais. A economia nunca 
dependeu tanto de um modo 
de pensar inovador. Entre-
tanto, inovar depende muito 
mais das pessoas do que de 
tecnologias, como dita nosso 
preconceito natural. 

É por isso que, mesmo 
investindo em processos e 
tecnologias, ainda é preciso dar 
um passo importante rumo ao 
investimento em capital huma-
no. Em um país onde a educa-
ção é um problema constante, o 
Brasil está fi cando para trás em 
inovação justamente porque 
falta ao brasileiro um espírito 
de eterno estudante, antes do 
espírito do arrojado empre-
endedor. Inovar demanda se 
atualizar, estar em constante 
movimento de aprendizado, 
deixando a mente fértil para 
receber ideias novas.

Trabalhador o brasileiro 
sempre foi. Porém, a nutrição 
de conhecimentos e pensa-
mentos inovadores ainda é 
fraca, porque temos péssimos 
incentivos ao aprendizado. Isso 
se refl ete até mesmo nos cursos 
disponíveis em universidades. 
Até existem formações, mas 
elas são poucas, nem sempre 
bem certifi cadas, e quase sem-
pre falta um guia direcional 
para o estudante se desenvol-

ver em inovação. 
Não existe mudança de 

paradigma sem capacitação 
de gente. Mudar milhares de 
processos não vai adiantar 
nada se a mente de quem 
movimenta a empresa não 
mudar. Inclusive, se atualizar 
nem sempre é fazer uma nova 
faculdade. Cursos livres, ler 
livros, buscar especializações, 
programas de inovação, é até 
mais importante que as velhas 
formas de estudar.

Nós ainda acreditamos que, 
ao completar uma faculdade, 
está tudo resolvido e que agora 
só é preciso trabalhar até se 
aposentar. Mas, as coisas não 
são mais assim. É preciso mu-
dar esse jeito de ver o estudo: 
como uma etapa chata a ser 
vencida e esquecida.

Assim, investir em capital 
humano é a saída para as em-
presas. Porém, antes disso, é 
preciso investir na mudança 
de paradigma de aprendizado 
e educação do brasileiro. Fazer 
isso demanda tempo e esforço, 
e com certeza precisa partir 
de diversas partes: empresas, 
governo e, acima disso, de cada 
profi ssional.

Quando uma empresa busca 
inovar, ela precisa fazer isso 
primeiro com seus colabora-
dores, em seguida em seus 
processos, e aí sim estar pronta 
para lidar com novas tecnolo-
gias e ideias. É um processo 
que, se não partir da educação, 
será apenas uma iniciativa sem 
seguimento, rasa. 

Essa é a única maneira efe-
tiva de inovar.

(*) - É engenheiro mecânico, bacharel 
em física aplicada pela USP e 

fundador da Palas, consultoria em 
gestão da qualidade e inovação 

(www.gestaopalas.com.br).

Alexandre Pierro (*)

O Copom optou por manter a taxa Selic em 6,5% ao ano, pela 

sexta vez consecutiva.

Com a economia ainda em 
recuperação, aumentou o ris-
co de a infl ação fi car abaixo do 
esperado. A avaliação é do Co-
pom, responsável por defi nir 
a taxa básica de juros, a Selic. 
A ata da última reunião do 
Copom, realizada na semana 
passada, foi divulgada ontem 
(18). Nessa reunião, o comitê 
optou por manter a taxa Selic 
em 6,5% ao ano, pela sexta vez 
consecutiva.

“Os membros do comitê 
avaliaram que, desde sua 
última reunião, o risco de o 
nível de ociosidade elevado 
produzir trajetória prospec-
tiva de inflação abaixo do 
esperado aumentou e o risco 
relacionado a uma frustração 
das expectativas de continui-
dade das reformas [como a da 
Previdência] e ajustes neces-
sários na economia brasileira 
diminuiu”, diz a ata.

No documento, o Copom 
diz que todos os membros, 
formado por diretores e pre-
sidente do BC, “concordaram 
que a atual conjuntura reco-

O Índice Geral de Preços – 
Mercado (IGP-M), usado no 
reajuste do contrato de aluguéis, 
teve defl ação (queda de preços) 
de 1,15% na segunda prévia de 
dezembro, taxa menor que a 
registrada na segunda prévia de 
novembro (-0,35%). O dado foi 
divulgado ontem (18), no Rio de 
Janeiro, pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV).

Apesar da defl ação da segunda 
prévia de dezembro, o IGP-M 
continua com infl ação de 7,46% 
em 12 meses. A queda da taxa 
de novembro para dezembro foi 

puxada pelos três subíndices. O 
Índice de Preços ao Produtor 
Amplo, que analisa o atacado, 
teve defl ação de 1,74% na se-
gunda prévia de dezembro, uma 
queda de preços maior que a ob-
servada em novembro (-0,62%).

O Índice de Preços ao Con-
sumidor, que analisa o varejo, 
anotou defl ação de 0,05% em 
dezembro. Em novembro, havia 
registrado infl ação de 0,11%. Já 
a infl ação do Índice Nacional de 
Custo da Construção caiu de 
0,28% em novembro para 0,1% 
em dezembro (ABr).

Jovens lideram 
abertura de MEI no 
setor do comércio

Os jovens, de 18 a 25 anos, es-
tão no topo quando o assunto é a 
abertura de MEIs ligados ao setor 
do comércio. Segundo estudo 
inédito da Serasa sobre o perfi l 
dos consumidores que se tornaram 
microempreendedores individuais 
entre janeiro e setembro de 2018, 
este grupo representa a maior par-
te (20,3%) do total de formalizados 
no comércio (405.296). 

Considerando todos os brasilei-
ros que viraram MEIs no mesmo 
período, os jovens respondem por 
18,2% e só fi cam levemente atrás 
daqueles com faixa etária de 41 
a 50 anos (18,8%). Este grupo 
de meia idade lidera a criação de 
MEIs com atuação na indústria 
(20,3%) e em serviços (19,2%). 
Segundo o vice-presidente de 
Micro, Pequenas e Médias Em-
presas da Serasa, Victor Loyola, 
a opção dos jovens pelo comércio 
e das pessoas de 41 a 50 pela 
indústria tem forte ligação com 
a natureza das atividades. 

“Normalmente, conduzir uma 
microempresa ligada ao comércio 
costuma ser menos complexo e 
pode não demandar grandes in-
vestimentos, já que o empreende-
dor pode trabalhar com estoque 
mínimo, na compra e revenda, au-
mentando seu capital de giro aos 
poucos. Já a indústria, pode exigir 
um perfi l de vida mais experiente 
e certa disponibilidade de capital, 
obtidos com trabalhos anteriores, 
para investir em equipamentos 
e infraestrutura. Características 
muito semelhantes servem para o 
segmento de serviços”, diz Loyola 
(Serasa Experian).

O bom resultado deve-se às condições climáticas favoráveis.

Esta é a maior colheita 
registrada na série histó-
rica do grão, superando 

em cerca de 10 milhões de sacas 
o melhor desempenho regis-
trado em 2016. O dado consta 
no 4º Levantamento da Safra 
2018, divulgado ontem (18), 
pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab).

O bom resultado deve-se 
às condições climáticas favo-
ráveis, proporcionando boas 
fl oradas, à melhoria do pacote 
tecnológico, com o uso de va-
riedades mais produtivas como 
as plantas clonais em Rondônia 
e Mato Grosso, além da biena-
lidade positiva, sobretudo em 
lavouras da espécie arábica. 

A quantidade total engloba o 
café arábica e o conilon. Com 
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Conab revela produção 
recorde de café em 2018
A produção de café para a safra de 2018 é de 61,7 milhões de sacas benefi ciadas, um crescimento de 
37% em relação ao ano anterior

arábica e 390,3 mil sacas de 
conilon. 

No estado, que possui os 
maiores números do país, 
destaca-se a região do cerrado 
mineiro que apresentou uma 
produção 95% superior ao ano 
passado, devido ao aumento de 
área e produtividade, bem como 
o norte de Minas, que mesmo 
com queda na área de plantio, 
a colheita é 22,7% superior à 
de 2017. Já o Espírito Santo 
registra aumento de 52% na 
produção do conilon, chegando 
a uma colheita de aproximada-
mente 9 milhões de sacas. O 
estado capixaba ainda registra 
uma produção de 4,7 milhões de 
sacas de arábica, mantendo-se 
como o segundo maior produtor 
da cultura (Conab).

relação ao arábica, a produção 
estimada é de 47,5 milhões de 
sacas, ou seja, um acréscimo 
de 38,6%. Já a quantidade de 
conilon deverá chegar a 14,2 
milhões de sacas, com au-

mento de 32,2%. Os números 
confi rmam o Brasil na posição 
de maior produtor de café no 
mundo. O estado de Minas 
Gerais registra uma colheita 
de 32,97 milhões de sacas de 

Com economia em recuperação, infl ação 
tende a fi car abaixo do esperado

menda manutenção de maior 
flexibilidade para condução 
da política monetária, o que 
implica abster-se de fornecer 
indicações sobre seus próximos 
passos”. O Copom reforçou, no 
entanto, que uma defi nição da 
Selic continua dependendo da 
evolução da atividade econômi-
ca, dos riscos e das projeções e 
expectativas de infl ação.

O principal instrumento 
usado pelo BC para controlar 

a infl ação é a taxa Selic. Para 
as instituições financeiras, 
a Selic deve subir em 2019, 
encerrando o período em 7,5% 
ao ano. A primeira reunião do 
Copom de 2019 ocorrerá em 
fevereiro. Na ata, o Copom diz 
que no cenário com taxa Selic 
constante em 6,5% ao ano e 
taxa de câmbio em R$ 3,85, as 
projeções para a infl ação fi cam 
em torno de 3,7% e 4% para 
2019 e 2020 (ABr).

Prévia da infl ação do aluguel 
tem queda
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O Natal e a vida

Estamos em dezembro, 

mês de festas, e apesar 

disso o movimento 

no comércio não está 

aquecido. O pessoal 

não compra porque 

está sem dinheiro e sem 

esperança de melhorar 

o bolso 

O economista Paul Krug-
man criticou as medi-
das de austeridade e 

o consequente desemprego 
e queda da renda, mas o 
grande problema do Brasil 
foi ter permitido que a dívida 
pública crescesse mais de 2 
trilhões de reais em 5 anos. A 
casa caiu, nisso pouco se fala, 
assim como do real signifi cado 
da festa do Natal, a vinda do 
Filho de Deus, portador da 
Luz da Verdade para libertar 
o espírito das trevas dos erros 
humanos e suas consequências 
destrutivas.

A Criação do ser humano 
obedeceu às rígidas e coeren-
tes leis da natureza. Tudo se 
processa de forma lógica. Jesus 
explicava a vida com imagens 
da natureza e exigia refl exão 
e análise sem o que não há 
convicção, apenas crença cega 
usada como meio de domina-
ção. Charles Darwin examinou 
atentamente a evolução das 
espécies, mas o ser humano, 
diferentemente das demais 
criaturas, é espírito dotado de 
livre resolução e que deve se 
esforçar para ser efetivamente 
um ser humano à imagem do 
Criador.  

O corpo é desenvolvido e 
mantido pela alimentação, 
porém o homem é a criatura 
que não atenta para isso e vai 
engolindo porcarias sólidas ou 
líquidas, fuma e não se movi-
menta. Por que não aprende 
a se alimentar corretamente? 
Por que não aproveita áreas 
livres para cultivar hortaliças e 
árvores frutíferas? Fala-se hoje 
dos riscos do leite e do trigo 
transgênico. Se dois terços 
da população estarão vivendo 
nas cidades, o tratamento de 
esgoto tem de ser adequado.  

A armadilha da dívida vem 
sendo praticada de longa data 
como meio de obter vantagens. 
O Brasil assumiu a dívida de 
Portugal com a Inglaterra na 
independência. Estadistas 
despreparados deixaram o país 
se endividar no México, Brasil 
e Argentina, entre outros. 
O credor não quer saber de 
nada, se o devedor não paga, 
arranca-lhe o couro. Chegou 
a vez da China que acumulou 
grande reserva em dólares. 
Que se cuidem os governantes.

O grande problema nas 
relações entre os povos está 
na cobiça de poder, mas o 
planeta  não nos pertence. Se 
soubessem exatamente por 
que nasceram na Terra e o que 
vieram aqui fazer, certamente 

outra seria a história da huma-
nidade com menos disputas e 
guerras, com mais sabedoria, 
progresso real e alegria. Em 
não sabendo, acabam se di-
gladiando com os meios que 
dispõem para impor seus ob-
jetivos, pouco se importando 
se com isso semearão miséria 
e sofrimento. Mas a própria 
humanidade, em sua falta de 
esforço para compreender o 
Natal e a vida, é a causadora 
das consequências que hoje a 
atormentam. 

Como estabelecer na econo-
mia uma linguagem uniforme 
que promova o progresso equi-
tativo entre os povos diante do 
surgimento do capitalismo de 
Estado como forma de organi-
zar a produção? Uma questão 
preocupante: permanecere-
mos exportando commodities 
do jeito e quantidade que os 
compradores quiserem e nada 
mais, importando quase tudo, 
oferecendo poucas oportuni-
dades às novas gerações? A 
tendência da receita com ex-
portações é se manter estável, 
mas as necessidades crescem. 

O que faremos com o pro-
vável défi cit nas contas exter-
nas? No mundo se observa o 
aumento do apagão mental e 
perda do bom senso, agravados 
no Brasil devido à pouca esco-
laridade. O risco de aumento 
da precarização aumenta. 
Sejam ortodoxos ou desen-
volvimentistas é indispensável 
que haja equilíbrio nas contas 
internas e externas. O bom 
funcionamento da economia 
requer produção diversifi cada, 
empregos, consumo e apren-
dizado continuado.  

Fuja da indolência. Estar 
no modo piloto automático 
é agir mecanicamente, sem 
foco no que está fazendo, 
isto é, sem foco no momento 
presente. Isso não é bom, o 
cérebro tem de estar junto ao 
que estivermos fazendo com 
atenção plena que movimente 
a intuição; é o meio de evitar 
divagações que em geral ca-
minham para o negativismo. 
Temos de estabelecer metas, 
estarmos atentos, vigilantes, 
conduzindo o pensamento de 
forma a manter a mente calma, 
clara, perceptiva na busca das 
metas defi nidas. 

Chega de atraso. Que pos-
samos realmente encontrar 
o caminho do progresso real 
e de aprimoramento do nível 
da cultura da população, até 
agora mantida na ignorância, 
no cabresto com pão e circo, 
drogas e pornochanchadas. 
Sem o bom preparo das novas 
gerações não teremos futuro.  

(*) - Graduado pela FEA/USP,  
coordena os sites (www.library.com.

br) e (www.vidaeaprendizado.com.br). 
Autor de: Nola – o manuscrito que 
abalou o mundo; Desenvolvimento 

Humano; O Homem Sábio e os 
Jovens;  O segredo de Darwin - Uma 

aventura em busca da origem da 
vida, entre outros.  E-mail: bicdutra@

library.com.br; Twitter: @bidutra7

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

NY quer legalizar 
maconha para uso 
recreativo

O governador do estado 
americano de Nova York, o 
democrata Andrew Cuomo, 
pretende legalizar a maconha 
para uso recreativo no ano que 
vem. O político anunciou bus-
car a legalização para alinhar 
o estado com os vizinhos, que 
já se moveram nessa direção. 
A proposta do governador 
fará parte dos primeiros 100 
dias de agenda de seu terceiro 
mandato.

O anúncio foi feito em um 
discurso que parecia pronun-
ciado para todo o país, o que 
aumentou os rumores sobre 
uma tentativa de candidatura 
nas eleições de 2020. “Legali-
zemos a maconha de uma vez 
por todas”, declarou. Outros 10 
estados americanos, bem como 
Washington, já legalizaram a 
maconha, usando as entradas 
fi scais derivadas dessa indús-
tria para investir em iniciativas 
públicas, como educação e 
transporte.

A proposta de Cuomo deve 
encontrar apoio nas auto-
ridades de Albany, onde os 
democratas conquistaram o 
senado em novembro deste 
ano. Entre as outras medidas 
que fazem parte dos planos de 
Cuomo, está a luta contra as 
mudanças climáticas e a tutela 
dos imigrantes ilegais (ANSA).

Uma nova espécie de em-
presa para irrigar o crédito 
a micro e pequenos empre-
endedores municipais pode 
ser criada no Brasil. É o que 
determina o projeto aprova-
do ontem (18) na Comissão 
de Assuntos Econômicos 
do Senado. De autoria do 
deputado Pedro Eugênio 
(PT-PE), o projeto cria a 
fi gura da Empresa Simples 
de Crédito (ESC) para atuar 
na realização de operações de 
empréstimo, fi nanciamento 
e desconto de títulos de 
crédito para microempreen-
dedores individuais (MEI), 
microempresas e empresas 
de pequeno porte. 

Também simplifi ca a atua-
ção de startups e empresas 
de inovação, ao instituir o re-
gime especial Inova Simples. 
O projeto foi relatado pelo 
senador Armando Monteiro 
(PTB-PE). “É mais uma for-
ma de driblar e oferecer uma 
alternativa a este quadro de 
muita concentração bancária 
no Brasil. Essa nova espécie 
de empresa de crédito me 
parece algo muito criativo, 
até porque vai capilarizar 
essa presença no Brasil, já 
que sua atuação será restrita, 

Senador Armando Monteiro (PTB-PE) foi relator do projeto.

O senador Ataídes Oliveira 
(PSDB-TO) apoiou a posição 
expressada pelo futuro ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
de que é preciso cortar parte 
da arrecadação do Sistema S. 
O parlamentar lembrou que há 
tempos vem denunciando as 
irregularidades que envolvem 
esse conjunto de entidades, 
que incluem entre outras siglas 
Sesc, Senac, Sesi e Senai.

Ataídes manifestou satisfa-
ção pelos diversos comentários 
que apareceram esta semana 
na imprensa sobre o mesmo 
tema, e acusou o Sistema S de 
não realizar a contento sua ta-
refa de qualifi car a mão de obra 
no Brasil, cuja produtividade 
corresponde a 23% da apre-
sentada pelos trabalhadores 
norte-americanos. Ele alertou 
para a falta de transparência 
do Sistema S, assim como para 
uma série de práticas conde-
náveis, como assinar a maioria 
dos seus contratos por meio 

Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO).

A solução, portanto, não 
é apenas aumentar os 
gastos no setor. A cons-

tatação está no relatório do 
senador Armando Monteiro 
(PTB-PB) aprovado ontem 
(18) pela Comissão de Assun-
tos Econômicos do Senado. 
Ao longo do ano, o colegiado 
avaliou questões orçamentárias 
e refl exos econômicos da crise 
da segurança que atinge o país.

Segundo o estudo, o custo 
da violência alcança quase 6% 
do PIB, o que não deixa dúvida 
sobre os impactos na economia 
do país. O Brasil chegou a 62 mil 
homicídios anuais, o que equi-
vale a uma taxa de 30,3 mortes 
para cada 100 mil habitantes, 
ou seja, 30 vezes mais do que 
a Europa. O parecer cita levan-
tamento da Secretaria Especial 
de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República, se-
gundo o qual houve incremento 
de 170% nos gastos, de 1996 a 
2015, período em que o número 
total de homicídios pulou de 35 
mil para 54 mil.

O Brasil chegou a 62 mil homicídios anuais, o que equivale a 

uma taxa de 30,3 mortes para cada 100 mil habitantes,

ou seja, 30 vezes mais do que a Europa.

A situação de risco de 
milhares de barragens

O senador Elmano Férrer 
(Pode-PI) alertou sobre a si-
tuação de risco de milhares de 
barragens, ao falar sobre as duas 
últimas audiências públicas deste 
ano realizadas pela Comissão 
de Desenvolvimento Regional 
e Turismo. As reuniões foram 
feitas no dia 21 de novembro, no 
Senado e no dia 3 de dezembro, 
na capital piauiense, Teresina. 
Elmano Férrer disse que das 
24.092 barragens cadastradas 
pela Agência Nacional de Águas 
no país, 3.543 foram classifi cadas 
como de risco e 5.459 com dano 
potencial associado.

O parlamentar piauiense desta-
cou que a segurança de barragens 
não combina com burocracia 
e que é preciso ter recursos 
disponíveis para a execução 
ágil de ações necessárias para 
a prevenção de acidentes, pois 
muitas vezes as verbas só apare-
cem quando a tragédia já ocorreu.

“A manutenção é um grande 
problema, mas o desastre é um 
grande negócio. Isso acontece 
em todo o mundo. No Brasil não 
é diferente; no Piauí também 
não é diferente. Muitas vezes, 
os recursos para a prevenção 
não são liberados porque não há 
interesse. Depois do desastre, 
não há licitação, não há fi scali-
zação nem controle. É o meio 
propício à corrupção”, alertou 
(Ag.Senado).

A Comissão de Relações 
Exteriores do Senado (CRE) 
analisa hoje (19), dez proje-
tos de decreto legislativo que 
aprovam acordos internacio-
nais assinados entre o Brasil 
e outros países. São acordos 
sobre extradição, pagamento 
de impostos, aviação civil, entre 
outros temas. Os textos já foram 
aprovados pela Câmara.

Entre os projetos está o Acor-
do Multilateral de Céus Abertos 
para os Estados Membros da 
Comissão Latino-Americana 
de Aviação Civil (CLAC), que 
congrega 22 países da Améri-
ca Latina e do Caribe. O novo 
marco legal para a operação 
de serviços aéreos entre esses 
países envolve não apenas 
a harmonização de normas 
técnicas, mas também o es-
tabelecimento de acordos de 
liberação de tráfego entre as 
nações signatárias.

O acordo que pode ser ra-
tifi cado pelos senadores traz 
compromissos sobre metas 
relacionadas à liberalização e 
melhoria dos serviços aéreos. 
Dá aos países o direito de sobre-

Países da América Latina e do 

Caribe terão um novo marco 

legal para operar serviços 

aéreos.
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Apesar de investimentos 
em segurança, violência 

aumentou nos últimos anos
A elevação dos investimentos na área de segurança pública não se traduz necessariamente na redução 
da criminalidade

e Ceará, com 59 por 100 mil. 
“Diante do padrão heterogêneo 
no mapa da violência do país, é 
preciso se observar politicas de 
Estado que vêm apresentando 
melhores indicadores e avaliar 
como replicar em outras unida-
des da federação. Os poderes 
Executivo e Legislativo pode 
contribuir estimulando a troca 
de experiência e a cooperação 
entre os estados”, observou.

Os senadores Waldemir Moka 
(MDB-MS) e Dalirio Beber (PS-
DB-SC) afi rmaram que o parecer 
aprovado na Comissão poderá 
subsidiar os novos gestores que 
vão assumir postos importantes 
da administração pública  em 
2019. Além disso, destacaram a 
grande participação das drogas 
na piora do nível de segurança 
pública do país. “Mais de 40% 
dos 730 mil presos no Brasil estão 
envolvidos em crimes relaciona-
dos às drogas. Fora os dispêndios 
das famílias quando algum inte-
grante problema relacionado a 
entorpecentes”, afi rmou Dalirio 
(Ag.Senado).

“A solução não é aumentar 
apenas o investimento publico. 
Nos últimos 20 anos houve 
acréscimo sem refl exo na me-
lhoria dos indicadores. Pelo 
contrário, os números até pio-
raram. Os investimentos devem 
ser direcionados para ações mais 
efetivas, levando-se em conta 
a heterogeneidade nos estados 

brasileiros”, observa o parecer. 
O relator lembrou que São Paulo 
registrou menor taxa de morte 
violenta intencional: 10,7 por 
100 mil habitantes, em 2017. 

Está portanto, abaixo da 
média nacional e num patamar 
bem inferior ao dos piores esta-
dos no ranking: Rio Grande do 
Norte, com 68; Acre, com 64; 

Aprovada criação de nova 
espécie de empresa de crédito

apenas no âmbito municipal. 
Ela vai ser importante para 
irrigar o crédito”, defendeu, 
durante a aprovação.

O projeto estabelece que a 
ESC deverá ser de âmbito mu-
nicipal, com atuação exclusiva-
mente em seu município-sede 
ou em municípios limítrofes, 
para a realização de operações 
de empréstimo, fi nanciamento 
e desconto de títulos de crédito 
a microempreendedores indivi-
duais, microempresas e empre-
sas de pequeno porte. Deverá 
adotar a forma de empresa 
individual de responsabilidade 
limitada, empresário individual 

ou sociedade limitada, for-
mada por pessoas físicas ou 
empresário individual. 

A mesma pessoa natural não 
poderá participar de mais de 
uma ESC, ainda que localiza-
das em municípios distintos 
ou sob a forma de fi lial. O 
projeto veda à ESC a realiza-
ção de qualquer captação de 
recursos, em nome próprio 
ou de terceiros, sob pena de 
enquadramento em crime, 
ou seja, exclusivamente com 
capital próprio dos sócios. Não 
pode se identifi car com banco 
em seu material promocional 
(Ag.Senado).

Senador apoia posição de Guedes 
sobre corte no Sistema S

de não exigência ou dispensa 
de licitação. 

E disse que todo o dinheiro 
recebido deveria ser utilizado 
para qualifi car os milhões de 
jovens que não estudam nem 
trabalham, os chamados Nem-
-Nem. “Poderia estar sendo 
usado para qualifi car a mão de 
obra, dar uma oportunidade aos 

nossos jovens, aos nossos Nem-
-Nem, que são 11 milhões em 
busca de um curso profi ssiona-
lizante e infelizmente, quando 
batem na porta do Sistema S 
têm que pagar e eles não têm 
como. E com isso então nós 
temos 11 milhões de Nem-Nem 
que não sabem o que fazer da 
vida”, afi rmou (Ag.Senado).

Céus abertos para 
países da Latino-

Americana de Aviação

voar os territórios dos demais 
países do acordo sem pousar, de 
fazer escalas não comerciais e 
de executar serviços, regulares 
ou não, de passageiros ou de 
cargas. 

Também está na pauta um 
acordo de céus abertos — que 
garante livre tráfego aéreo — 
entre o Brasil e o Kuwait (Ag.
Senado).
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CONTRATAÇÃO ADEQUADA
Empresa no ramo de retífica pretende contratar profissional aposen-
tado, sem dia e horário de trabalho, que receba apenas comissão pelo 
trabalho executado, qual o tipo de contratação adequada? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO APOSENTADO POR INVALIDEZ, PODERÁ PEDIR 
DEMISSÃO E O BENEFÍCIO CONTINUAR?

Nos termos do Artigo 475 da CLT a concessão da aposentadoria por inva-
lidez ou conversão do auxílio-doença ou auxílio-doença acidentário em 
aposentadoria por invalidez acarreta suspensão contratual. Portanto, 
nesse sentido, o pedido de demissão só é possível com a cessação do 
benefício e desde que o empregado seja considerado apto em exame 
Médico do Trabalho, dependendo o parecer Médico Pericial do INSS.

PAGAMENTO INDEVIDO DE COMISSÃO
Empresa fez pagamento indevido a um funcionário referente a 
comissões. Esse valor representa a 70% do salário, podemos des-
contar parceladamente, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRABALHO EM DIA DE FOLGA
Folgas Trabalhadas e Feriados pagos a 100% tem incidência de DSR, 
integra como media para cálculo de férias e 13º? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL A DATA DE OBRIGATORIEDADE DO ENVIO DA DCTFWEB E 
EFD-REINF PARA AS EMPRESAS DO GRUPO 2?

Esclarecemos que o EFD-Reinf para empresas do 2º grupo, que compre-
ende os demais contribuintes, o envio se inicia a partir das 8 (oito) horas 
de 1º de novembro de 2018, em relação aos fatos geradores ocorridos 
a partir dessa data. Para fins de DCTFWeb será partir do mês de janeiro 
de 2019. Base Legal – IN RFB nº1.701/17 e IN RFB nº1.787/18.

• • •

Edital de citação, prazo de 30 dias. Processo Nº 0000589-51.2013.8.26.0223. O(A) mm. Juiz(a) de 
direito da 1ª VC, do Foro de Guarujá, Estado de SP. Dr(a) Ricardo Fernandes Pimenta Justo, na 
forma da lei, etc. Faz Saber a(o) C dos Alves Transportes ME, CNPJ 08.750.060/0001-33, que lhe 
foi proposta uma ação de Busca e Apreensão em alienação Fiduciária por parte de Banco Toyota do 
Brasil S/A, alegando em síntese: `` O Requerente firmou com a requerida uma cédula de crédito 
bancário sob o nº 0188282611, para financiamento do veículo Toyota Corolla, placa EYV0280, no 
total de R$ 94.672,32 (Setembro de 2011). O requerido, porém, deixou de efetuar  o pagamento das 
parcelas, gerando o débito objeto desta ação´´. 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 Guarujá, aos 07 de Novembro de 2017.                                                            

4ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1062107-69.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EMPRESA PAULISTA 
DE ONIBUS LTDA, CNPJ. 60.832.847/0001-64, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença 
ajuizada por VRG - Linhas Aéreas S/A, 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$ 120.098,55, 
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 26 de novembro de 2018. 

6ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
- PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1116058-36.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 6ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Homero Maion, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que neste Juízo tramita a ação de Alteração do Regime de Bens 
proposta por JOÃO TEIXEIRA DE CARVALHO (CPF. 311.887.258-66) e LIANA POLLASTRI 
TEIXEIRA DE CARVALHO (CPF. 225.783.148-96), por meio da qual os requerentes intentam 
alterar o regime de bens do casamento, de Comunhão Parcial de Bens para SEPARAÇÃO 
TOTAL DE BENS. E, para que chegue ao conhecimento de todos, e ninguém possa alegar 
ignorância, o presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC, para ressalva dos 
direitos de terceiros interessados para, querendo, contestarem o pedido no prazo de 15 dias. 
Será o presente edital afixado no lugar de costume deste Fórum e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. São Paulo, aos 04 de dezembro de 2018. 

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: WELLINGTON ALVES DA SILVA ALMEIDA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/1994, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Rocha de Almeida e de Carmeci Alves da Silva. A pretendente: 
VERÔNICA PEREIRA DE SOUSA, profi ssão: op. de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Genival Formiga de Sousa e de Maria do Socorro Pereira da Silva.

O pretendente: CLAUDIO MADUREIRA DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jurandyr Severino dos Santos e de Guiomar 
Cardozo Madureira. A pretendente: PALOMA CRISTINA NEVES DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/09/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulino Pereira da Silva 
e de Maria Neura das Neves.

O pretendente: JOSÉ MARCOS DA SILVA ALMEIDA, profi ssão: gerente administrativo, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Arcoverde, PE, data-nascimento: 09/04/1968, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edgar Vicente de Almeida e de 
Maria Bernadete da Silva Almeida. A pretendente: MARCIA ALVES DOS SANTOS, 
profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 07/03/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Moises 
Alves dos Santos e de Maria José Alves dos Santos.

O pretendente: ROBELIO SOUZA MENDES, profi ssão: envernizador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1974, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Lourival Souza Mendes e de Adnalva Pereira 
Mendes. A pretendente: LUCIANA LANCIONI, profi ssão: balconista, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1977, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Mauro Lancioni e de Tereza Zianberys Lancioni.

O pretendente: BABATUNDE AKIN AROWOJOYE, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Lagos-Nigeria, data-nascimento: 05/10/1975, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Mathew Akinyele Arowojoye e de Idowu 
Agnes Olatunde. A pretendente: MARISA FRANCISCO, profi ssão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1981, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Dorival Francisco e de Eliene Pereira da Silva.

O pretendente: BENJAMIN SUDRE GOMES NASCIMENTO, profi ssão: preparador de pintura, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Benjamin Gomes Nascimento e de Argelia Maria do 
Carmo. A pretendente: MICHELE FERREIRA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1989, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Milton Ferreira da Silva e de Maria Leonor dos Santos Silva.

O pretendente: MICHAEL RAMOS DOS SANTOS, profi ssão: atendente de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/07/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Ramos dos Santos e de Maria Jose 
Marques dos Santos. A pretendente: GRASIELE BEZERRA PAULINO DA SILVA, 
profi ssão: atendente de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 04/09/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edivaldo 
Paulino da Silva e de Adelucia Bezerra da Silva.

O pretendente: NIVALDO MOURA DOS SANTOS, profi ssão: encarregado geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Maracás, BA, data-nascimento: 16/03/1978, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Norato Pereira dos Santos e de Judite Moura 
dos Santos. A pretendente: PAULA PATRICIA BATISTA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1989, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Gercino José Batista e de Silvania Maria da Silva.

O pretendente: ANTONIO SILVIO PEREIRA, profi ssão: corretor de imóveis, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Iguatu, CE, data-nascimento: 27/10/1978, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pereira de Lima e de Maria Alves Bezerra Pereira. 
A pretendente: FERNANDA FONSECA, profi ssão: secretária, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1979, residente e domiciliada em 
Guarulhos, SP, fi lha de Roberto Antoniassi Fonseca e de Ivalda Francisco Fonseca.

O pretendente: ROBSON GOMES DO NASCIMENTO, profi ssão: aux. de polimento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 01/01/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Missias Rodrigues Do 
Nascimento e de Sidelsina Gomes Vieira. A pretendente: NADIA CILENE APARECIDA 
GOMES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 30/11/1976, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edemo 
Gomes e de Ilda Aparecida dos Santos Gomes.

O pretendente: AMAURI WESLEY MOREIRA DE ANDRADE, profi ssão: aux. 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 
23/01/1990, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Rosana Moreira de 
Andrade. A pretendente: JÉSSICA NUNES DE OLIVEIRA SILVA, profi ssão: manicure, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/07/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Orlando de Oliveira Silva e de 
Rosane Esmeralda Nunes dos Santos.

O pretendente: ERNEST CHIBUEZE IBEH, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Awo Omama-Nigeria, data-nascimento: 04/04/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Aloy Ibeh e de Chikaodi Ibeh. A pretendente: 
RAFAELA ALVES DE FIGUEIREDO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Ricardo Paulino de Figueiredo e de Flavia Alves de Figueiredo.

O pretendente: ABDIAS DA SILVA, profi ssão: feirante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Andorinha, BA, data-nascimento: 21/07/1980, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Antonia Maria da Silva. A pretendente: DIVINA BARBOSA DA 
SILVA, profi ssão: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: Buriti Bravo, MA, data-
nascimento: 22/05/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Raimundo 
Julião da Silva e de Maria Merinalva Barbosa da Silva.

O pretendente: RODRIGO DE ASSIS CUNHA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1994, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Nascimento Jose da Cunha e de Vanusa de Assis Moises Cunha. 
A pretendente: BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS, profi ssão: recepcioniosta, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/08/1994, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Gildemario Mariano dos Santos e de Marlete 
Alves de Almeida.

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: LUCIANA ESMERINDA DE OLIVEIRA, profi ssão: aux.limpeza, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo Andre, SP, data-nascimento: 23/05/1974, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Cassu de Oliveira Filho e de Sonia Maria 
Cassu de Oliveira.

O pretendente: WELLINGTON SOUZA MOUSINHO, profi ssão: analista de suporte, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edinaldo da Silva Mousinho e de 
Lucineide de Araujo Souza. A pretendente: FABIANA ALVES DE ARAUJO, profi ssão: 
aux. de compras, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/10/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Domingos Salvio Alves 
de Araujo e de Marlene Avelina Cardoso.

O pretendente: MAURO VICTOR TITO CHAMBI, profi ssão: técnico em hemoterapia, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Bolívia, data-nascimento: 04/02/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jaime Tito Castillo e de Eva Marina Chambi 
Bautista. A pretendente: ANA LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA, profi ssão: 
enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/02/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Soares de 
Oliveira e de Oreni Gonçalves de Oliveira.

O pretendente: JÚLIO JOSÉ FLORENCIO LISBOA, profi ssão: educador físico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ayrton José Lisboa e de Rita Muniz Florencio. A 
pretendente: TAIANE DA SILVA MOREIRA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/12/1990, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Jazon Moreira Lopes e de Cleonice Correia da Silva.

O pretendente: RENAN HIDEKI SILVA WATANABE, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Nilópolis, RJ, data-nascimento: 15/10/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Livio Akira Watanabe e de Silvane Machado da 
Silva. A pretendente: VICTÓRIA ROCHA BORGES, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: Niterói, RJ, data-nascimento: 17/11/2000, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Cidiomar Marques Borges e de Marta Rosangela Rocha.

O pretendente: VITORIO APARECIDO DE LIMA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Serra Negra, SP, data-nascimento: 19/08/1996, residente e 
domiciliado em Diadema, SP, fi lho de José Benedito de Lima e de Ivonete da Silva 
Oliveira de Lima. A pretendente: JAMILE DA SILVA BATISTA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Água Branca, AL, data-nascimento: 12/12/2000, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Batista da Silva e de Maria Espedita da 
Silva.

O pretendente: VANDERLEI FERNANDES BEZERRA, profi ssão: meio of. de 
manutenção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/08/1992, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Fernandes Bezerra 
e de Francisca Alves Guerra Bezerra. A pretendente: CAROLINE LEITE DOS SANTOS, 
profi ssão: op. de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 29/05/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Carlos 
dos Santos e de Damiana Elécia Leite dos Santos.

A pretendente: THAMIRIS STEFANNI TEIXEIRA, profi ssão: supervisora de operações, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/09/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Teixeira e de Alice 
Francisco de Barros Teixeira. A pretendente: PRISCILA RIVERO, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/1983, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Dirceu Jorge Rivero e de Angele Rivero.

O pretendente: FRANCISCO ANTONIO DE QUEIROZ DANTAS, profi ssão: comerciante, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Jaguaribara, CE, data-nascimento: 05/09/1959, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Teixeira Dantas e de Francisca 
das Chagas de Queiroz. A pretendente: MACIANA PAULO DA SILVA, profi ssão: 
comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: Solonópole, CE, data-nascimento: 
26/07/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Justino Paulo da Silva e 
de Maria Socorro da Silva.

O pretendente: LEONARDO GONÇALVES DOS SANTOS, profi ssão: técnico de 
instalação, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/09/1986, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Mauro dos Santos e 
de Zuleide Gonçalves dos Santos. A pretendente: LÍGIA DE SOUZA LUIZ, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1982, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Luiz e de Vera Lucia de 
Souza Luiz.

A pretendente: LUCIANA RABELO CASTRO, profi ssão: jornalista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1973, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Rene Rabelo Castro e de Elisabete Capreto Castro. A 
pretendente: LÍVIA DE SOUZA CORRÊA, profi ssão: psicologa, estado civil: solteira, 
naturalidade: Manaus, AM, data-nascimento: 21/06/1974, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Waldir Felix Corrêa e de Ruth Maria das Graças de Souza 
Corrêa.

O pretendente: RONI PEDRO NOVAES, profi ssão: motorista operacional, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 26/11/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Grigorio Belarmino dos Santos Novaes e de 
Caroelita Pedro Novaes. A pretendente: RAYANE CAVALCANTE MOTA, profi ssão: 
enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 
26/05/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Sousa 
Mota e de Leonice Alves Cavalcante Mota.

O pretendente: RAFAEL MARQUES FIGUEIREDO DA SILVA, profi ssão: aux. de 
enfermagem, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/09/1992, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcos Marques da 
Silva e de Tania Aparecida Figueiredo Brito da Silva. A pretendente: ALDENIZA DA 
SILVA LUZ, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: Sumaúma-Barra 
do Corda, MA, data-nascimento: 10/09/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Manoel Divino da Luz e de Maria de Lourdes da Silva Luz.

O pretendente: JOSÉ LEÃO DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itaíba, PE, data-nascimento: 09/08/1990, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de João Terto da Silva e de Maria Aparecida Leão da Silva. A pretendente: 
CAMILA PEDRINA FERNANDES GOMES, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1989, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Marcio da Motta Gomes e de Cleonice Dolores Fernandes Gomes.

O pretendente: ALVIMAR JOSE ALCANTARA, profi ssão: aposentado, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Itapecerica, MG, data-nascimento: 12/09/1957, residente e domiciliado em 
Itapetininga, SP, fi lho de João Batista de Alcantara e de Felicia Maria de Alcantara. A 
pretendente: MARISA RODRIGUES PEREIRA, profi ssão: copeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1970, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Renato Rodrigues Pereira e de Maria Jesus Pereira.

O pretendente: EDIVAL ALVES CAVALHEIRO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Maringa, PR, data-nascimento: 05/09/1967, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antenor Alves Cavalheiro e de Jubvelina Mizael dos Santos. A 
pretendente: DÉBORA MARIA FERREIRA, profi ssão: professora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1965, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Geraldo Vicente Ferreira e de Odete Santina Ferreira.

O pretendente: LEANDRO DOS SANTOS MACÊDO, profi ssão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1985, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jorge Leite de Macêdo e de Marinêuza dos Santos Macêdo. 
A pretendente: FERNANDA CRUZATTO, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1989, residente e domiciliada em 
Guarulhos, SP, fi lha de Sergio Cruzatto e de Cleonice Tenorio da Silva Cruzatto.

O pretendente: ARON VIANA MENEZES DE LIMA, profi ssão: técnico em automação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Reni Menezes de Lima e de Denise 
Viana da Costa Lima. A pretendente: JAQUELINE BARBOZA MENEZES DA SILVA, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/06/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jorge Henrique Menezes 
da Silva e de Edlamar Barboza.

O pretendente: ANTONIO CARLOS PANTANO, profi ssão: técnico de TV, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Gauraçaí, SP, data-nascimento: 12/10/1963, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Pantano e de Pulcheria Manhani 
Pantano. A pretendente: EDNA ESTELA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Paranavaí, PR, data-nascimento: 17/05/1961, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Emilio Estela e de Antonia Estrada Estela.

O pretendente: JAIRO LUCIO XAVIER, profi ssão: pedreiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Remanso, BA, data-nascimento: 12/09/1965, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Gabriel Lucio Xavier e de Iva Franca Xavier. A pretendente: 
INGRID TAINÃ ALVES BATISTA COSTA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/1992, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Allan Francisco Costa e de Rubineia Alves Batista.

O pretendente: JULIO CESÁR SILVA REIS, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1988, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Paulo Rogerio Alves dos Reis e de Maria das Graças Silva Reis. 
A pretendente: SILVANA ANTONIA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1988, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Adeilde Antonia da Silva.

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

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

Edital Inadimplência
“O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saú-
de Suplementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas decontato, vem por meio des-
te notificar os contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras 
pendentes. A não regularização integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação des-
te edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quais-
quer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 ramais 1761/4089".
Empresa: C. DOS S. E S. CNPJ: **.*95.315/0001-** Contrato: 4500002350
Empresa: R. DA S. N. T. DE E. - ME  CNPJ: **.*42.657/0001-** Contrato: 4500014571

 

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: SERGIO CREMASCHI SAMPAIO, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
engenheiro civil, natural nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia (03/10/1959), residente 
e domiciliado na Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lho de Aluysio Mendonça Sampaio 
e de Esther Cremaschi Sampaio. A pretendente: SILVANNA LODUCA RIBEIRO, de 
nacionalidade brasileira, solteira, economista, natural nesta Capital, Bela Vista, SP, no 
dia (03/09/1971), residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lha de Luiz 
Fernando Faro Ribeiro e de Ana Maria Loduca Ribeiro.

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

Thiago Mazeto (*)

Chegou o momento de fazer o balanço 
do ano que está se encerrando e 
colocar na ponta do lápis aquilo que 

se espera para os próximos 12 meses. Pen-
sando nisso, separei três tipos de negócios 
que vão fazer sucesso no e-commerce no 
próximo ano para se inspirar.

1. Perfumes - Na segunda posição 
do ranking mundial sobre o mercado de 
fragrâncias, de acordo com pesquisa da 
Euromonitor International, o Brasil segue 
atrás apenas dos Estados Unidos, com mais 
de US$ 6,8 bilhões em vendas no ano pas-
sado. E o comércio desse tipo de produto 
não para de crescer, acompanhando a 
expansão contínua do mercado da beleza. 

Seguindo essa ideia, abrir um e-commer-
ce de perfumes torna-se bastante rentável 
para quem deseja buscar uma segunda ren-
da ou mesmo a independência fi nanceira 
em 2019. Para iniciar é preciso levantar 
fornecedores, custos e riscos, além de 
contar com o suporte de uma plataforma 
de e-commerce capaz de atender todas as 
necessidades da loja. Compre poucos pro-
dutos por vez para evitar estoque parado 
ou mesmo problemas com a alfândega, em 
caso de perfumes importados. 

2. Sex Shop - Hoje, o Brasil tem 11 mil 
pontos de vendas de produtos eróticos, 
que geram mais de 100 mil empregos 

Três tipos de negócio que vão fazer 
sucesso no e-commerce em 2019

A partir de agora, todas as atenções estão voltadas para 2019
de envio dos produtos. Isso pode deixar 
o cliente desconfortável no momento do 
recebimento e fazer com que ele nunca 
mais volte a comprar de você. 

3. Suplementos para musculação 
- Quem achou que a “onda fi tness” não 
passaria de uma marolinha com certeza 
se impressiona ao ver o crescimento desse 
segmento por aqui. Segundo dados do IHR-
SA Global Report 2018, relatório promovido 
por uma das maiores representantes do 
fi tness mundial, o Brasil possui quase 35 
mil academias e, tudo o que tange esse uni-
verso, movimenta US$ 2,1 bilhões por ano. 

Vender suplementos para musculação 
online vai ao encontro do sucesso desse 
mercado e o público é garantido. Assim 
como no e-commerce de perfumes e no sex 
shop, é preciso avaliar riscos, fornecedores 
e buscar uma plataforma que atenda todas 
as demandas da nova loja virtual. Aposte 
em conteúdos ricos e mídias pagas para 
criar sua reputação e gerar vendas. Por 
ser um nicho atrativo, muitos empreen-
dedores apostam nele. A concorrência é 
grande, mas uma estratégia de marketing 
bem pensada fará com que o seu produto 
chegue no cliente certo, aumentando suas 
chances de conversão.

2019 promete. Sucesso, sempre! 

(*) - É head de experiência do cliente da Tray, 
unidade de e-commerce da Locaweb.

diretos ou indiretos e movimenta mais de 
R$ 1 bilhão por ano. Mesmo com todos 
esses números de encher os olhos, antes 
de abrir um sex shop online é preciso ana-
lisar riscos, buscar fornecedores e traçar 
seu público-alvo. Entretanto, neste caso, 
há pontos bem específi cos que devem ser 
levados em consideração. 

Por ser um nicho que gera muita curiosi-
dade e dúvida do consumidor, é importante 
sempre manter um chat online (ou outro 
canal) para responder as perguntas da 
forma mais natural possível. Para reforçar 
esse ponto, ofereça também conteúdos in-
formativos sobre os produtos em um blog, 
por exemplo. Assegure máxima discrição 
na compra e na entrega. Não coloque, 
por exemplo, a logo da sua loja na caixa 
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Pedreira Cachoeira S.A.
CNPJ/MF nº 62.310.644/0001-33

Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convidados os senhores acionistas desta Companhia a se reunirem em AGE, que se realizará no dia 27/12/2018, às 
11h00min, na Rua Padre João Manoel, 983, 9º andar, na cidade de São Paulo, Capital, CEP 01411-001, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) Análise e deliberação sobre as recomendações elaboradas pela auditoria a respeito 
da redução do prejuízo acumulado; (ii) Exame, discussão e votação da amortização do prejuízo acumulado com a 
redução do capital social da Companhia; e (iii) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 18/12/2018. A Diretoria.
 (19, 20 e 21/12/2018)
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São Paulo, quarta-feira, 19 de dezembro de 2018Página 6

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 19 de Dezembro de 2018. Dia de Santa Téia, Santa Fausta 
de Roma, São Timóteo, Santo Urbano, São Dário, São Paulino, e Dia do 
Anjo Poiel, cuja virtude é a generosidade.  Hoje faz aniversário o ex-
jogador de futebol Mauro Galvão que faz 57 anos, a atriz Jennifer Beals 
que nasceu em 1963 e a atriz e produtora Alyssa Milano que faz 46 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau é quase sempre uma pessoa 
querida por todos, pela sua modéstia, humildade e bom humor. Huma-
nitário e liberal; amável e generoso com as pessoas que ama. Precisa 
superar a crítica excessiva ou autoritarismo. A sua tendência a liderança 
o leva a apreciar trabalhos com causas ou ideais. O seu senso de visão 
pode torná-lo também um comunicador, publicitário. Consegue sucesso 
fi nanceiro graças ao seu talento e modo de ser. Mas, no lado negativo 
tende a ser orgulhoso ambicioso demais, sempre querendo se sobrepor 
aos seus semelhantes. 

Dicionário dos sonhos
DENTES – Arranca-los indica que está perdendo a 
chance de uma grande realização profi ssional. Que 
caem, perderá um amigo ou verá alguém se afastar de 
você inesperadamente. Dentes superiores indicam sexo 
masculino e os inferiores sexo feminino. Dentes cariados, 
doenças. Falha nos dentes, prejuízos. Dentes quebrados: 
acidente. Números de sorte:  15, 29, 47, 78 e 89.

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

Esta quarta é o décimo terceiro dia da lunação. De manhã a Lua faz um aspecto difícil com Vênus que revela as nossas 
sombras e difi culdades nos relacionamentos em geral. Esse aspecto negativo entre a Lua e Vênus atinge mais as mulheres 
que podem sofrer com todos os tipos de excesso e abusos sexuais, já que Vênus transita agora em Escorpião.  Ao longo do 
dia a Lua faz bons aspectos com Netuno e Plutão que trazem uma nova energia, aumentando a sensibilidade. A Lua em 
aspecto positivo com Marte deixa mais ativo, com muita força emocional e energia para levar as realizações até o fi m. 
Durante a madrugada a Lua fi ca fora de curso toda a manhã até ingressar em Gêmeos às 12h36.
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A Lua em aspecto positivo com 
Marte deixa mais ativo, com muita 
força emocional e energia para levar 
as realizações até o fi m. Através 
animação e do espírito de inovador 
estão favorecidos e ganhando des-
taque os contatos, as comunicações 
em geral e assinaturas de contratos. 
 83/283 – Verde.

O clima mais familiar torna agradável 
o trato entre as pessoas e aumenta o 
entretenimento. Pense bem antes de 
agir para não ter que voltar atrás. As 
compras feitas nesta quarta tendem a 
agradar. A tendência é predominar a 
ordem e a disciplina e o dia terminar 
produtivo. 46/546 – Amarelo.

Alguém pode se aproximar de você 
e chamar sua atenção, mas não se 
precipite em tomar atitudes que 
possam mudar sua vida. Terá uma 
maior atenção de todos pela faci-
lidade de sua comunicação, mais 
ainda mais no amor e nas amizades. 
45/345 – Verde.

Se estiver preparado pode pensar em 
uma união social e até sentimental, 
mas evite rompimentos radicais. 
Fique atento aos acontecimentos e 
use de prudência e honestidade em 
suas ações para não errar. O dia é 
bom para tentar algo novo e obter 
melhor resultado.  68/368 – Azul.

De manhã a Lua faz um aspecto 
difícil com Vênus que revela as 
nossas sombras e difi culdades nos 
relacionamentos em geral. Os planos 
devem ser seguidos improvisando 
quando necessário, mas usando suas 
motivações que serão muitas neste 
fi nal de 2018. 78/478 – Branco.

Com a Lua Crescente fi ca mais fácil 
promover o aconchego e a intimida-
de, se houver receptividade. Será 
mais fácil promover a intimidade 
e o aconchego depois da lua cheia. 
Não deixe de agir, mas espere a hora 
certa para tomar atitudes, que irá 
ocorrer muito breve. 46/246 – Verde.

Os impedimentos que existiam 
começam a se dissipar e os resulta-
dos esperados irão aparecer breve. 
Nesta quarta que antecede o Natal 
mantenha a rotina junto dos amigos 
e familiares, com criatividade e 
imaginação. Algo desejado pode 
estar sendo conquistado neste fi nal 
de ano. 82/382 – Bege.

Dê valor àquilo que conquistou, mas 
procure conservar os bens e as ami-
zades. Não perca as oportunidades 
que surgirem através de diálogos 
que serão muito proveitosas. No 
início da noite, maior nervosismo 
e possibilidade de imprevistos 
podem atrapalhar as boas relações. 
89/489 – Lilás.

Os excessos e o espírito aventureiro 
estão em alta, porém, é bom não 
exagerar. Os resultados há muito 
esperados chegarão neste ano astral 
que vai começar após seu aniversário. 
À tarde, aumenta a tendência ao 
mau humor provocando transtornos 
emocionais. 56/656 – Marrom.

Poderá satisfazer um dos seus dese-
jos mais antigos neste fi nal de ano. Ao 
longo do dia a Lua faz bons aspectos 
com Netuno e Plutão que trazem 
uma nova energia, aumentando a 
sensibilidade.  Mantenha um clima 
de otimismo nesta fase mais delicada 
do ano. 88/488 – Vermelho.

Os projetos e sonhos devem ser 
acalentados, usando a imaginação 
e criatividade neste fi nal de ano. A 
atividade social e os negócios em 
andamento dão maior satisfação 
e terá paz e equilíbrio levando-o a 
viver bons momentos nesta quarta 
de Lua Crescente. 80/580 – Branco.

Pode reiniciar a luta por melhores 
condições de vida, motivando-se e 
reafi rmando sua vontade. Uma boa 
relação familiar virá com o Sol já na 
casa quatro e a Lua Crescente nesta 
quarta. O clima mais familiar torna 
agradável o trato entre as pessoas e 
aumenta o entretenimento. 75/375 
– Azul.

Simpatias que funcionam
Contra insônia: Ingredientes: 60 g de alface (com o 
talo central, inclusive) e 1 litro de água. Execução: deixe 
ferver durante 10 minutos, retire do fogo e deixe esfriar 
até fi car morno. Tomar uma xícara adoçada com mel, meia 
hora antes de ir para o leito. Outra forma de preparo é a 
obtenção do suco fresco. Pegue um pé inteiro de alface, 
lave bem todas as folhas, envolva-as num guardanapo e 
esmague-as bem.  Torça o tecido dentro de um recipiente 
de louça ou vidro e obterá um concentrado que evitará a 
sua insônia sempre que ela aparecer. É bom que comece 
tomando toda noite uma pequena colher do suco.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS E ANEXO
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: CLAUDINEI NOEMEG, estado civil divorciado, profi ssão tecnico hemoteropico, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (14/10/1981), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdevino Noemeg e de Vitoria Aparecida Noemeg. 
A pretendente: LILIAN MENDES DE OLIVEIRA FROZ, estado civil solteira, profi ssão 
depiladora, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/06/1981), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Mendanha Froz e de Selma Mendes de Oliveira.

O pretendente: ALEXANDRE AUGUSTO TAKAO MILANI, estado civil solteiro, 
profi ssão analista de hotelaria, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/04/1982), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eduardo Jose Vallejo 
Milani e de Emily Sonia Takao Milani. A pretendente: IONE DE MATOS PERNAMBUCO, 
estado civil solteira, profi ssão agente de atendimento, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (15/05/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivan 
Florencio Pernambuco e de Maria Edisia Cruz de Matos.

O pretendente: JOSÉ LISBOA DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão 
alfaiate, nascido em Ibicarai, BA, no dia (11/08/1942), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roque Eduardo Lisboa Costa e de Maria Francisca 
Nascimento. A pretendente: ANA ALVES DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Santa Maria da Vitoria, BA, no dia 
(26/07/1966), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim 
Antonio de Oliveira e de Maria Alves de Oliveira.

O pretendente: JULIANO CARIAS ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão feirante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/07/1985), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Marivaldo Santos Almeida e de Rosivalda Carias da Silva Almeida. A 
pretendente: ANADILZA PEREIRA MEDRADO, estado civil divorciada, profi ssão costureira, 
nascida em Cicero Dantas, BA, no dia (26/01/1969), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Raimundo José Medrado e de Josefa Pereira Medrado.

O pretendente: EDIVALDO SEVERINO ALVES, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em Barra de Guabiraba, PE, no dia (04/07/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Salustiano Alves e de Maria das Dores Alves. 
A pretendente: ANDRESSA CARDOZO LOPES, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (03/03/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Carlos Viana Lopes e de Aline Cardozo Lopes.

O pretendente: ALEXSANDRO GOMES DAS NEVES, estado civil solteiro, profi ssão 
pizzaiolo, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/02/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexsandro Borges das Neves e de Rosa Monica Gomes 
de Souza. A pretendente: THAYNARA COSTA FREIRE, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/10/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Robert Freire e de Gilmara Tereza da Costa.

O pretendente: EMERSON GOMES PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (21/05/1993), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis Pereira e de Zilda Gomes de Souza. A pretendente: 
PATRICIA ALVES DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida em Baependi, MG, no dia (14/02/1987), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos dos Santos e de Cleonice Alves de Jesus.

O pretendente: WELLINGTON DA SILVA MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/08/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elecio Martins e de Roseli da Silva. A pretendente: 
JENNIFER ALCANTARA SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (15/03/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Antonio da Silva e de Maria Elza de Alcantara Silva.

O pretendente: WILLIAM SANTOS ROSA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico de 
manutenção, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (26/05/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Rosa e de Darci dos Santos Rosa. A 
pretendente: LINAMARA BATISTA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
podóloga, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/05/1981), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião dos Reis Santos e de Maria de Lourdes Conceição.

O pretendente: JEFFERSON SILVA COELHO, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (18/06/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Joel Lins Coelho e de Celia Oliveira Silva. A pretendente: SANDY 
HELLEN MELO SILVA FARIAS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cobrança, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (20/06/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Gilmar Silva Farias e de Telma Maria de Melo.

O pretendente: WELTON DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/01/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Roberto da Silva e de Cecilia Edilamar dos Santos 
Silva. A pretendente: JULIANA MOREIRA FERNANDES, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/07/1996), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Emerson Severino Fernandes e de Rosangela 
Freitas dos Santos Moreira.

O pretendente: ALESSANDRO DE JESUS MUNIZ, estado civil solteiro, profi ssão 
balconista, nascido em Valença, BA, no dia (01/01/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Ramos Muniz e de Maria Francisca de Jesus. 
A pretendente: KATIA DOS ANJOS NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida em Poá, SP, no dia (11/09/1980), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria dos Anjos Nascimento.

O pretendente: PAULO ROGERIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (14/12/1971), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Arlindo Antonio da Silva e de Joana Tereza Souza de Melo. 
A pretendente: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
costureira, nascida em São Miguel dos Campos, AL, no dia (07/05/1959), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Francisco dos Santos e de Maria 
Julia dos Santos.

O pretendente: DANILO PIRES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão encarregado 
de serviços gerais, nascido em Curvelo, MG, no dia (30/10/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Magela Silva e de Cenusa da Silva Pires. A 
pretendente: ELISANGELA SEVERO DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão 
balconista, nascida em Guarulhos, SP, no dia (14/07/1979), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Oliveira dos Santos e de Maura Severo 
Oliveira dos Santos.

O pretendente: WESLER DURÃES DE PAULA, estado civil solteiro, profi ssão promotor 
de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/08/1977), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vitor Alexandre de Paula e de Geralda Durães de 
Paula. A pretendente: CLEIDE LIMA DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão micro 
empresaria, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/12/1965), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Luiz de Souza e de Maria Lima de 
Souza.

O pretendente: KLEITON JORGE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão barbeiro, 
nascido em Muriaé, MG, no dia (13/12/1988), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jorge Miguel da Silva e de Maria José Paixão da Silva. A pretendente: 
VANESSA LOPES VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (21/03/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Flavio Vieira e de Vera Lucia Lopes Vieira.

O pretendente: ALEXANDRE SOUZA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/05/1992), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivanildo Francisco de Almeida e de 
Dulceneia Souza de Almeida. A pretendente: LETICIA GABRIELLE DE MORAES, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/03/2001), 
residente e domiciliada em Itaquera, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Rodrigues de 
Moraes e de Rita de Cassia Bispo dos Santos.

O pretendente: FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de manutenção, nascido em Poço de José de Moura, PB, no dia (20/04/1978), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Estrela Abrantes 
e de Creuza Soares Dantas. A pretendente: JULIANA LIMA BARRETO, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Araripe, CE, no dia (04/06/1985), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Lima Barreto e de Nilza Maria 
de Lima.

O pretendente: MAYCON DE OLIVEIRA SANTOS SOUZA, estado civil solteiro, 
profi ssão autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/09/1997), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aluizio Lima Souza e de Lilian de 
Oliveira Santos. A pretendente: ELLEN DOS SANTOS ROCHA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/07/1998), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Ximenes Rocha e de Marineide 
Ribeiro dos Santos Rocha.

O pretendente: THIAGO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em Suzano, SP, no dia (07/02/1986), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco Pereira da Silva e de Inez Josefa Pereira. A pretendente: 
REGINA ALVES PAFUME, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (11/12/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Luiz Pafume e de Rita Alves dos Santos.

O pretendente: HÉRITON DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão montador, nascido 
em Guarulhos, SP, no dia (05/01/1992), residente e domiciliado Rua dos Igarapés, 1218, 
casa 01, Jardim dos Ipês, neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Paulo da Silva e 
de Maria Goretti Carolina da Silva. A pretendente: MARIA GISELE VERAS DE SOUSA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São Mateus do 
Maranhão, MA, no dia (01/04/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Orlando Santos de Sousa e de Francisca Silva Veras de Sousa.

O pretendente: RENAN ALEIXO DE MORAIS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
musico, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/04/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Emilio Avelino dos Santos e de Elenita Aleixo de Morais 
Santos. A pretendente: SARA SANTOS DE MACEDO, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/10/1999), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Henrique Carvalho de Macedo 
e de Sonia Santos Silva.

O pretendente: JEFFERSON FARIAS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
eletroeletronico, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/06/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilson de Souza Silva e de Neusa Farias Silva. 
A pretendente: ALINE MELQUIDES SILVA, estado civil solteira, profi ssão secretaria, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (13/01/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Francisco da Silva e de Josefa Melquides Silva.

O pretendente: CESAR AUGUSTUS DA SILVA BORGES, estado civil solteiro, profi ssão 
musico, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/03/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Antonio Borges e de Maria Geni da Silva. A 
pretendente: GABRIELLE ACCA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de cobrança, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/10/1990), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Marinho dos Santos e de Vera Acca.

O pretendente: JURANDIR DE LEON HERRERA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/10/1989), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Herrera e de Elizabete Ponce de Leon Herrera. A pretendente: 
JESSICA SAMPAIO DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (24/02/1998), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Gemesce Biserra de Sousa e de Emilia Sampaio de Sousa.

O pretendente: ALEXANDRE LIMA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (21/09/1992), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ismael Pedro da Silva e de Antonia de Lima. A pretendente: CAMILA 
APARECIDA NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão enfermeira, 
nascida em Suzano, SP, no dia (17/03/1988), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Edson Ribeiro dos Santos e de Neide Aparecida Nascimento dos Santos.

O pretendente: MARCOS NUNES SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/12/1965), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Nunes Santos e de Izaura Barboza Santos. A pretendente: 
CLAUDIA GOMES FIGUEIREDO, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em Teófi lo Otoni, MG, no dia (09/12/1971), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Madalena Gomes Figueiredo.

O pretendente: DANILO BRITO BRAGA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em São Raimundo Nonato, PI, no dia (18/01/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Adail José dos Santos Braga e de Edinalva da Mata Brito Braga. A 
pretendente: MARIA DAYSE SANTOS BRAGA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Fartura do Piaui, PI, no dia (12/06/2000), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Dirno Braga dos Passos e de Luci Fátima de Souza Santos Passos.

O pretendente: BRUNO CARMO DE QUEIROZ ALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/04/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Eduardo Alves e de Simone Carmo de 
Queiroz. A pretendente: ANA PAULA GOMES CAMPOS, estado civil solteira, profi ssão 
autonoma, nascida em Ipiau, BA, no dia (18/01/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos Campos e de Marilene Gomes de Souza.

O pretendente: ALLAN JOSE DA CONCEIÇÃO, estado civil divorciado, profi ssão barbeiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/11/1983), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Marcio Jose da Conceição e de Maria Aparecida da Silva. A pretendente: 
LOUISE LIMA DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (19/10/1988), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Gilmar Faria do Nascimento e de Ruth Primusena Lima.

O pretendente: EDILSON DO CARMO AUGUSTO, estado civil divorciado, profi ssão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/06/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Manoel Augusto e de Cleide do Carmo Silva. A 
pretendente: LUCIANA IRIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (28/11/1981), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Jorge da Silva e de Maria Aparecida dos Santos Silva.

O pretendente: JOSE MICHAEL FERREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/04/1993), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose de Oliveira Filho e de Claudete 
Ferreira. A pretendente: TAMIRES MARIA DIAS, estado civil solteira, profi ssão 
manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/09/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Jose Dias e de Tania Maria da Silva Dias.
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

SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn. Sa-

bedoria dos Ancestrais. A Sabedoria dos Antepassados. Através da 
ancestralidade e da meditação, você tem acesso à cura e à sabedoria 
antiga. Analise seu histórico, as histórias dos mais velhos, e você encon-
trará informações valiosas que são relevantes e úteis. Misturar o novo 
com o antigo é um segredo para revelar a verdadeira cura. Acesse a sua 
antiga sabedoria e deixe-a ajudá-lo em seu caminho e, então, compartilhe 
sua jornada com os outros. Este é um tempo de cura profunda. Comece 
agora com o seu relacionamento com o espírito. Abra o seu coração e 
sinta as mensagens que eles desejam compartilhar, pois eles também já 
viveram na Terra e eles entendem. Pensamento para hoje: Você está sendo 
lembrado pelos Anciões para escolher pensamentos e sentimentos que 
promovam o bem-estar e a integridade. Veja a si mesmo como completo, 
íntegro e curado. Os Anjos e Guias. http://www. playingwiththeuniverse.
com/ - Tradução: Regina Drumond – reginamadrumond@yahoo.com.br
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

JÉFRESON RAMOS BENEVIDES DAS CHAGAS, estado civil solteiro, profi ssão mano-
brista, nascido em Surubim, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/017.FLS.104V-VERTENTE 
DO LÉRIO-SURUBIM/PE), Surubim, PE no dia dezessete de maio de mil novecentos e 
oitenta e seis (17/05/1986), residente e domiciliado Rua Monte Car, 1289, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Francisco das Chagas 
e de Alvanise Ramos Benevides das Chagas. PALOMA GONÇALVES FERREIRA DE 
SOUZA, estado civil solteira, profi ssão psicóloga, nascida em Irecê, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/124.FLS.014V GUAIANASES/SP), Irecê, BA no dia primeiro de março de mil 
novecentos e noventa e quatro (01/03/1994), residente e domiciliada Avenida Caititu, 
1110, A, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Paulo Ferreira de Souza e de Francisca Pereira Gonçalves.

ERONILDO DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de produção, nascido em 
Subdistrito Vila Maria, nesta Capital (CN:LV.A/093.FLS.042-VILA MARIA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e setenta e dois (25/12/1972), 
residente e domiciliado Rua Fraternidade, 748, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Manoel de Araujo e de Maria Lucia de 
Araujo. SANDRA DA SILVA OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia trinta e um de outubro de 
mil novecentos e oitenta e um (31/10/1981), residente e domiciliada Rua Pássaro Preto, 
1695, casa 04, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Luiz Candido de Oliveira e de Roseli da Silva de Oliveira.

RENATO DA SILVA FILIPINI, estado civil solteiro, profi ssão segurança, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e setenta 
e cinco (24/05/1975), residente e domiciliado Rua Juciri, 22, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vicente Barbosa Filipini e de Raquel da 
Silva Filipini. LUCILENE PAIXÃO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão costureira, 
nascida em Oliveira dos Brejinhos, Estado da Bahia, Oliveira dos Brejinhos, BA no dia 
vinte de abril de mil novecentos e setenta e seis (20/04/1976), residente e domiciliada 
Rua Vera Lúcia Pinto da Silva, 60, casa 01, Cidade Miguel Badra, Suzano, neste Estado, 
Suzano, SP, fi lha de Leonidio Alves dos Santos e de Isabel da Paixão dos Santos. "Cópia 
Enviada Pelo Ofi cial de RCPN de Suzano, neste Estado"

ANDERSON LUIZ DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão encarregado de 
aplicação, nascido em Delmiro Gouveia, Estado de Alagoas (CN:LV.A/034.FLS.002V-
-OLHO D'ÁGUA DO CASADO/AL), Delmiro Gouveia, AL no dia dezessete de julho de mil 
novecentos e noventa e seis (17/07/1996), residente e domiciliado Rua Nova Beira, 180, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Luiz da Silva e de Quitéria Barros dos Santos. 
JULIANA RAFAELA BARBOSA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/406.FLS.295-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
seis de outubro de dois mil (06/10/2000), residente e domiciliada Rua Nova Beira, 180, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Robson Alves Pereira e de Marisa Barbosa Santos.

LUIS PITTER DE BARROS LEAL, estado civil solteiro, profi ssão líder de concierge desk, 
nascido em Mogi das Cruzes, neste Estado (CN:LV.A/063.FLS.044-MOGI DAS CRUZES/
SP), Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e oitenta e nove 
(26/05/1989), residente e domiciliado Rua Castelo do Piauí, 561, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Luis Carlos Leal e de Rita Ribeiro de Barros Leal. JULIANA ORTIZ 
FREIRE, estado civil solteira, profi ssão secretária, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/088.
FLS.294-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de maio de mil novecentos e oitenta 
e seis (10/05/1986), residente e domiciliada Rua Juiz do Mato, 122, apartamento 51-A, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eribaldo dos 
Santos Freire e de Izilda Ortiz Freire.

DOUGLAS GARCIA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador de loja, nas-
cido em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV A-145,FLS.246-CERQUEIRA 
CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de abril de mil novecentos e oitenta e um 
(21/04/1981), residente e domiciliado Rua Arturo Faldi, 85, apartamento 31-A, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Douglas Correa dos 
Santos e de Marlene Garcia dos Santos. CRISTIANE REGINA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão analista de contratos, nascida em Subdistrito Penha de França, nesta 
Capital (CN:LV-A-190,FLS.104-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia dez de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e um (10/12/1981), residente e domiciliada Rua 
Arturo Faldi, 85, apartamento 31-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Francisco da Silva e de Maria Aparecida Esteves da Silva.

JOHNNY SOARES MARTINS DE DEUS, estado civil solteiro, profi ssão operador, nascido 
em Subdistrito Ibirapuera, nesta Capital (CN:LV.A/259.FLS.164-IBIRAPUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia nove de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco (09/02/1995), 
residente e domiciliado Rua Guariuba, 340, casa 01, Vila Campanela, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio João de Deus e de Francisca Soares da Silva Filha. 
RAYANNE BARBOSA NOVAES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/103.FLS.229V-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia 
oito de junho de mil novecentos e noventa e dois (08/06/1992), residente e domiciliada 
Rua Guariuba, 340, casa 01, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose 
Cunha Novaes e de Rita de Cassia Barbosa Almeida Novaes.

CAIO ALMEIDA DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em Suzano, 
neste Estado, Suzano, SP no dia dois de outubro de mil novecentos e noventa e seis 
(02/10/1996), residente e domiciliado Rua Sete de Setembro, 10, Pedreira, Itaquaque-
cetuba, neste Estado, Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Valter Vieira de Melo e de Gidineuza 
Cordeiro de Almeida de Melo. TATIANE MELO DE ALMEIDA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de 
junho de mil novecentos e noventa e seis (22/06/1996), residente e domiciliada Avenida 
Caititu, 917, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Francisco de Almeida e de Maria das Dores Dias Melo. "Cópia Enviada pelo 
Ofi cial de RCPN de Itaquaquecetuba, neste Estado"

CIRO ALVES DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão assistente de RH, nascido em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/089.FLS.168V BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia cinco de maio de mil novecentos e oitenta e oito (05/05/1988), residente 
e domiciliado Rua Milagre dos Peixes, 1041, Conjunto Habitacional Castro Alves, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Maria Conceição Alves de Lima. FERNANDA FERNAN-
DES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão jovem aprendiz, nascida em Subdistrito 
Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/343.FLS.124V-JABAQUARA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e noventa e nove (25/09/1999), residente 
e domiciliada Rua Sílvio Barbini, 45, bloco A, apartamento 43, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valmir de Andrade Fernandes e 
de Elizabeth da Silva Fernandes.

RICHARD NUNES BARBOSA, estado civil divorciado, profi ssão motoboy, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (17/01/1985), residente e domiciliado Rua Imburana, 153, casa 01, Jar-
dim Beatriz, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvio Nunes e de Maria de Lourdes 
Marques Nunes. JULIANA CHAGAS GONÇALVES, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia quinze de abril de mil novecentos 
e noventa (15/04/1990), residente e domiciliada Rua Imburana, 153, casa 01, Jardim 
Beatriz, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elisina Gonçalves.

FRANCISCO LIMA DE ARAÚJO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em 
Pau Ferro, Município de Moraújo, Estado do Ceará, Moraújo, CE no dia vinte e cinco de 
março de mil novecentos e sessenta e nove (25/03/1969), residente e domiciliado Rua 
Cecília Iter, 589, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Verissimo 
de Araújo e de Eulalia Lima de Araújo. MARIA FRANCISCA PAIXÃO SOARES, estado 
civil divorciada, profi ssão agricultora, nascida em Itapipoca, Estado do Ceará, Itapipoca, 
CE no dia seis de janeiro de mil novecentos e sessenta e seis (06/01/1966), residente e 
domiciliada Rua Cecília Iter, 589, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
João Paixão de Andrade e de Raimunda Soares de Andrade.

MARCILIO DA SILVA LEMOS, estado civil divorciado, profi ssão balconista, nascido em 
Recife, Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia dezessete de março de mil novecentos 
e noventa (17/03/1990), residente e domiciliado Rua Dario de Souza, 1259, casa 01, Ci-
dade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Rufi no 
de Lemos e de Neilza Alice da Silva. JACKLINE CORREIA CARVALHO, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/277.FLS.025V 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de abril de mil novecentos e noventa e sete 
(30/04/1997), residente e domiciliada Rua Dario de Souza, 1259, casa 01, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Viana da Silva 
Carvalho Filho e de Monica Correia Carvalho.

UMAIR MUSTAFA, estado civil divorciado, profi ssão joalheiro, nascido em Rahim Yar 
Khan - Paquistão, Rahim Yar Khan - Paquistão no dia quatro de março de mil novecentos e 
noventa (04/03/1990), residente e domiciliado Rua Serafi m dos Anjos, 269, Jardim Helena, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Ghulam Mustafa e de Mussarat Parveen. PRISCILA 
GUILHERME PAIVA CAVALCANTE, estado civil divorciada, profi ssão autônoma, nascida 
em Suzano, neste Estado, Suzano, SP no dia doze de junho de mil novecentos e oitenta e 
quatro (12/06/1984), residente e domiciliada Rua Professor Leonídio Allegreti, 757, bloco 
01B-C3, apartamento 21, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amaro José Cavalcante 
e de Marta Guilherme de Paiva Cavalcante.

GILBERTO DE JESUS NUNES, estado civil solteiro, profi ssão alinhador, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/059.FLS.104-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito 
de maio de mil novecentos e setenta e dois (28/05/1972), residente e domiciliado Rua 
Genaro Teófi lo, 86, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cantidio Teodoro Nunes e de 
Valmira de Jesus Nunes. ELIANE OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascida em Mirandópolis, neste Estado (CN:LV.A/036.FLS.029 
MIRANDÓPOLIS/SP), Mirandópolis, SP no dia vinte e três de julho de mil novecentos 
e setenta e quatro (23/07/1974), residente e domiciliada Rua Genaro Teófi lo, 86, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anizio Oliveira da Silva e de Laurides Correia da Silva.

EDSON SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de loja, nascido em 
Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/091.FLS.164V-VILA FORMOSA/SP), 
São Paulo, SP no dia seis de março de mil novecentos e oitenta e nove (06/03/1989), 
residente e domiciliado Rua Morro do Clemente, 162, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Luiz da Silva Filho e de Marily Santos da Silva. CÉLIA 
ALEXANDRINO, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/088.FLS.019-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de fevereiro de 
mil novecentos e oitenta e seis (14/02/1986), residente e domiciliada Rua Rio Canabrava, 
334, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Rodrigues Alexandrino e de Maria do 
Carmo Veloso Alexandrino.

ALEXANDRE GULIN NETO, estado civil solteiro, profi ssão técnico de instalação, nascido 
em Subdistrito Casa Verde, nesta Capital (CN:LV.A/097.FLS.135-CASA VERDE/SP), São 
Paulo, SP no dia doze de novembro de mil novecentos e setenta e quatro (12/11/1974), 
residente e domiciliado Rua Manuel Inácio de Loiola, 437, bloco 12-B, apartamento 23, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moacyr Gulin e de Sonia Maria Janjardi Gulin. 
LARISSA GOMES DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de cabeleireira, 
nascida em Paraibano, Estado do Maranhão, Paraibano, MA no dia dois de junho de mil 
novecentos e setenta e sete (02/06/1977), residente e domiciliada Rua Manuel Inácio 
de Loiola, 437, bloco 12-B, apartamento 23, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Vieira da Silva e de Maria do Socorro Gomes Silva.

JOSÉ AILTON CARVALHO DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão lavrador, 
nascido em Itabaianinha, Estado de Sergipe (CN:LV.A/014.FLS.031V-ITABAIANINHA/
SE), Itabaianinha, SE no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e oitenta e três 
(26/06/1983), residente e domiciliado Rua Chá dos Jesuítas, 955, A, Vila Progresso, São 
Paulo, SP, fi lho de Helio Bispo de Santana e de Josefa Ferreira Carvalho. ROSEMARE 
ALVES CARDOSO, estado civil solteira, profi ssão lavradora, nascida em Poço Verde, 
Estado de Sergipe (CN:LV.A/10.FLS.178V-POÇO VERDE/SE), Poço Verde, SE no dia 
trinta de setembro de mil novecentos e oitenta e três (30/09/1983), residente e domicilia-
da Rua Chá dos Jesuítas, 955, A, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Raimundo Alves Cardoso e de Zenaide Alves dos Santos.

AWAD AWAD, estado civil solteiro, profi ssão microempresário, nascido em Trípoli - Líbano, 
Trípoli - Líbano no dia primeiro de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (01/10/1987), 
residente e domiciliado Rua Antônio Moura Andrade, 521, bloco 16-B, apartamento 43, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Abdulhamid Awad e de Mariam Awad. MARIANA 
CARRARA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão microempresária, nascida em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/145.FLS.220V-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia quatorze de novembro de mil novecentos e noventa e sete (14/11/1997), 
residente e domiciliada Rua Antônio Moura Andrade, 521, bloco 16-B, apartamento 43, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Carlos Gonçalves dos Santos e de Érika 
Cristina Carrara dos Santos.

ROGERIO CRISTIANO MENDES WATANABE, estado civil divorciado, profi ssão operário, 
nascido em Tupi Paulista, neste Estado, Tupi Paulista, SP no dia vinte e cinco de setembro 
de mil novecentos e setenta e cinco (25/09/1975), residente e domiciliado Marunouchi 
1-10-29, Shirakawa Daihachi Bidg 2F, Nagoia - Japão, Nagoia - Japão, fi lho de Raymundo 
Issamu Watanabe e de Maria Divina Mendes Watanabe. PATRÍCIA ALVES DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Salgueiro, Estado de Pernambuco 
(CN:LV-A-06,FLS.01V CONCEIÇÃO DAS CREOULAS/PE), Salgueiro, PE no dia vinte 
de julho de mil novecentos e oitenta e sete (20/07/1987), residente e domiciliada Rua 
Cachoeira Buriti, 15, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz 
Valentim da Silva e de Lucia Alves da Conceição Silva.

THIAGO APARECIDO RODRIGUES MATOSO, estado civil solteiro, profi ssão servi-
dor público, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/083.FLS.176 ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia nove de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (09/09/1985), 
residente e domiciliado Rua Carolina Fonseca, 297, bloco 02, apartamento 137, Vila 
Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Matoso e de Adirce Aparecida 
Rodrigues Matoso. MARINA GONÇALVES CRUZ, estado civil solteira, profi ssão 
servidora pública, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/049.FLS.199V-ALTO 
DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de outubro de mil novecentos 
e oitenta e seis (29/10/1986), residente e domiciliada Rua Carolina Fonseca, 297, 
bloco 02, apartamento 137, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João 
Gonçalves Cruz e de Idalia de Oliveira Cruz.

MARLON MARQUES RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão aju-
dante de carga e descarga, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/100.FLS.180-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e oitenta e sete 
(26/10/1987), residente e domiciliado Rua José Oiticica Filho, 717, casa 01, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Edson Rodrigues dos Santos e de Maria Lidia Marques Henriques 
dos Santos. GABRIELLY KHRISTINY SARAIVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de vendas, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/231.FLS.085 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (20/08/1995), residente 
e domiciliada Rua José Oiticica Filho, 717, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José Wilson Saraiva Neto e de Katia Lourdes de Oliveira Saraiva.

PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar fi -
nanceiro, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/211.FLS.048-GUAIANASES/
SP), São Paulo, SP no dia dezenove de outubro de mil novecentos e noventa e oito 
(19/10/1998), residente e domiciliado Rua Virgínia Ferni, 1411, bloco 04, apartamento 
14, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rozalvo Fontes Sousa e de Patricia de Oliveira 
Souza. THAUANE ALVES LINS VIEIRA DIAS, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/114.FLS.049-CAMBUCI/SP), 
São Paulo, SP no dia oito de novembro de mil novecentos e noventa e nove (08/11/1999), 
residente e domiciliada Rua Virgínia Ferni, 1411, bloco 04, apartamento 14, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Vieira Dias e de Alexandra Alves Lins Dias.

LUIZ FERNANDO SILVA, estado civil divorciado, profi ssão técnico em eletrônico, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dois de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e sete (02/01/1987), residente e domiciliado Rua Turaz, 20, Jardim das Oliveiras, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Jose Nivaldo da Silva e de Maria do Carmo da Concei-
ção Silva. MONALISA SOARES MARINHEIRO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
fi scal, nascida em Fortaleza, Estado do Ceará, (CN:LV.A/128,FLS.175-2º OFICIO DE 
FORTALEZA/CE), Fortaleza, CE no dia dezesseis de julho de mil novecentos e noventa 
e seis (16/07/1996), residente e domiciliada Rua Camutanga, 45, bloco 03, apartamento 
24-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vagner Alves Marinheiro e de Meire 
Lucia de Paula Soares.

RODRIGO RODRIGUES DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão cabeleireiro, nasci-
do em Diadema, neste Estado (CN:LV-A 232,FLS.FLA.100V-DIADEMA/SP), Diadema, 
SP no dia vinte e dois de novembro de mil novecentos e noventa e cinco (22/11/1995), 
residente e domiciliado Rua Bartolomeu Ferrari, 115, bloco B, apartamento 11, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Romilson de Sousa 
e de Valeria Morais Rodrigues. DANIELE AUGUSTA DA ROCHA AMARO, estado civil 
solteira, profi ssão costureira, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-046,FLS.246V-
-VILA GUILHERME/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de maio de mil novecentos e 
noventa e três (21/05/1993), residente e domiciliada Rua Bartolomeu Ferrari, 115, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz da Rocha Amaro 
e de Vani Augusta de Jesus.

JOSÉ RICHARD RODRIGO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão fi sioterapeuta, 
nascido em Subdistrito Alto da Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/110.FLS.017V-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de setembro de mil novecentos e oitenta e 
oito (05/09/1988), residente e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 1097, bloco 03, 
apartamento 401, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Olivino da Silva e 
de Maria Madalena Gualberto Silva. PRISCILA SERVIDONI ANDRADE, estado civil 
divorciada, profi ssão designer gráfi co, nascida em Santo André, neste Estado, Santo 
André, SP no dia vinte e nove de março de mil novecentos e oitenta e seis (29/03/1986), 
residente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 1097, bloco 03, apartamento 401, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudionor Servidoni Andrade e de 
Lucia Maria Gonzaga Andrade.

JÚNIOR ROBERTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão analista de atendi-
mento, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/438.FLS.022-1º SUBDISTRITO 
DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia doze de novembro de mil novecentos e 
oitenta e oito (12/11/1988), residente e domiciliado Rua Cristóvão Salamanca, 236, bloco 
B, apartamento 33, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Roberto dos Santos e de Sonia Maria Regina Lourenço. VIVIANE 
DANTAS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão suporte de cobrança, nascida 
em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/221.FLS.096-INDIANÓPOLIS/SP), 
São Paulo, SP no dia oito de janeiro de mil novecentos e noventa e um (08/01/1991), 
residente e domiciliada Rua Giácomo Perti, 236, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genival Marques de Oliveira e de Francimere 
Dantas Lopes de Oliveira.

EDSON THOMAZ DA SILVA FILHO, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quinze de novembro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (15/11/1985), residente e domiciliado Rua Noventa e Nove, 933, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Thomaz 
da Silva e de Elaine de Cassia Corali da Silva. VANESSA PAIXÃO DE LIMA, estado 
civil solteira, profi ssão administradora, nascida em São Caetano do Sul, neste Estado, 
(CN:LV.A/106,FLS.125V-SÃO CAETANO DO SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no dia 
vinte e um de outubro de mil novecentos e noventa e três (21/10/1993), residente e do-
miciliada Rua Noventa e Nove, 933, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Valdemar Ferreira de Lima e de Maria Elidia Paixão.

TIAGO DE OLIVEIRA REIS, estado civil solteiro, profi ssão operador de áudio visual 
sênior, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/235.FLS.164 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (30/10/1995), residente 
e domiciliado Rua Teodoro Xavier, 21, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Alexandre Tadeu Gaspar Reis e de Vilma Braz de Oliveira Reis. CINTHIA YUKARI 
ARAKAKI, estado civil solteira, profi ssão operadora de teleatendimento, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/202.FLS.166 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de maio de mil 
novecentos e noventa e quatro (03/05/1994), residente e domiciliada Rua João Bezerra 
de Sousa, 133, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Roberto Arakaki 
e de Tania Maria Borges Arakaki.

ÁLISSON ROCHA ALENCAR, estado civil solteiro, profi ssão contador, nascido em Estreito, 
Estado do Maranhão (CN:LV.A/003.FLS.250-2º OFÍCIO DE ESTREITO/MA), Estreito, MA 
no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (25/01/1987), residente 
e domiciliado Rua S 5, quadra S 27, lote 18/20, 277, apartamento 201, Setor Bela Vista, 
Goiânia, Estado de Goiás, Goiânia, GO, fi lho de Florisvaldo Rodrigues Alencar e de Maria 
Bernadeth Rocha Alencar. NEILIANE ALVES BEZERRA, estado civil solteira, profi ssão 
engarregada de departamento fi nanceiro, nascida em Imperatriz, Estado do Maranhão 
(CN:LV.A/047.FLS.013-2º OFÍCIO DE JOÃO LISBOA/MA), Imperatriz, MA no dia oito 
de junho de mil novecentos e oitenta e sete (08/06/1987), residente e domiciliada Rua 
Virgínia Ferni, 1411, bloco 10, apartamento 41, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Belchior Alves Bezerra e de Zulmira Alves Bezerra.

SOLANGE DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão técnico de farmácia, nascida em 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (CN:LV-A 011,FLS.62-ITAQUERA/SP), Belo Hori-
zonte, MG no dia vinte e sete de janeiro de mil novecentos e setenta e sete (27/01/1977), 
residente e domiciliada Rua Rio Mamanguape, 352, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos de Oliveira e de Iracy Candida da Conceição. LEANDRA 
EUGÊNIA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão assistente de vendas, nascida em 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (CN:LV-A 541,FLS.213-1º SUBDISTRITO DE 
BELO HORIZONTE/MG), Belo Horizonte, MG no dia seis de outubro de mil novecentos e 
setenta e seis (06/10/1976), residente e domiciliada Rua Rio Mamanguape, 352, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldina de Souza.

FELLIPE BRONZE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão consultor técnico co-
mercial, nascido em Curitiba, Estado do Paraná, (CN:LV.A/091,FLS.172-CURITIBA/PR), 
Curitiba, PR no dia quatorze de julho de mil novecentos e oitenta e sete (14/07/1987), 
residente e domiciliado Rua Anhupoca, 200, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Valtercio Silva dos Santos e de Benedita da Silva Bronze dos Santos. ALINE BATISTA 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Subdistrito Capela do 
Socorro, nesta Capital, (CN:LV.A/308,FLS.188-CAPELA DO SOCORRO/SP), São Paulo, 
SP no dia dez de setembro de mil novecentos e noventa e dois (10/09/1992), residente 
e domiciliada Rua Anhupoca, 200, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João 
Batista da Silva e de Sara Neves dos Santos Silva.

VINÍCIUS SALES MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão técnico em combustão, 
nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/083.FLS.297V ITAIM PAULISTA/SP), 
Guarulhos, SP no dia quatorze de março de mil novecentos e noventa e sete (14/03/1997), 
residente e domiciliado Rua Boituva, 41, Jardim Jaraguá, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lho de Valmir de Souza Marques e de Vania Maria de Sales Souza Marques. CAMILA 
MOREIRA BARROS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de projetos, nas-
cida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/075.FLS.082-FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), 
São Paulo, SP no dia quinze de maio de mil novecentos e noventa e seis (15/05/1996), 
residente e domiciliada Rua Murmúrios da Tarde, 220, apartamento 51-C, Conjunto Re-
sidencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Orlando Barros da Silva 
e de Roseli Moreira Barros da Silva.

LEANDRO DE LIMA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão subgerente, nascido em 
Subdistrito Tucuruvi, nesta Capital (CN:LV.A/247.FLS.140 TUCURUVI/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte de setembro de mil novecentos e noventa e um (20/09/1991), residente e 
domiciliado Rua Cipó de Chumbo, 56, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Aparecida de Lima Silva. SABRINA ASSIS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de loja, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/194.FLS.096V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia seis de dezembro de mil novecentos e noventa e três (06/12/1993), 
residente e domiciliada Rua Cipó de Chumbo, 56, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Otavio Jacó da Silva e de Gilmara Rodrigues de Assis.

MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão pizzaiolo, nascido 
em Ferreiros, Estado de Pernambuco (CN:003,FLS.058 JURIPIRANGA/PB, Ferreiros, 
PE no dia dois de janeiro de mil novecentos e setenta e três (02/01/1973), residente e 
domiciliado Rua Morubixaba, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel 
Severino da Silva e de Severina Santos de Oliveira da Silva. ZENAIDE DIAS PACHÊCO, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Timbaúba, Estado de Pernambuco 
(CN:LV-A-031,FLS.261-1º DISTRITO DE TIMBAÚBA/PE), Timbaúba, PE no dia dezoito 
de outubro de mil novecentos e setenta e quatro (18/10/1974), residente e domiciliada 
Rua Morubixaba, 243, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Dias 
Pachêco e de Maria Mariêta Pachêco.

ABNER NUNES LOPES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão atendente, nascido 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/247.FLS.194 GUAIANASES/SP), São Paulo, 
SP no dia nove de abril de dois mil (09/04/2000), residente e domiciliado Rua Soveral, 
118, casa 02, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rafael Lopes da 
Silva e de Fabiana Lourenço Nunes da Silva. SABRINA MENDES ALVES, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/374.FLS.054V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia treze de maio de dois mil (13/05/2000), residente e domiciliada 
Rua Soveral, 118, casa 02, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis 
Ferreira Alves e de Gilçara Mendes Alves.

DAVID KEVIN CORREA, estado civil solteiro, profi ssão supervisor, nascido em Suzano, 
neste Estado (CN:LV.A/197.FLS.003-SUZANO/SP), Suzano, SP no dia quinze de maio 
de dois mil (15/05/2000), residente e domiciliado Avenida David Domingues Ferreira, 710, 
casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josué Correa e de Patricia Barbosa Vilas 
Boas Correa. CAMILA ROCHA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em Aurelino Leal, Estado da Bahia (CN:LV.A/022.FLS.025 AURELINO LEAL/BA), 
Aurelino Leal, BA no dia onze de setembro de mil novecentos e noventa e oito (11/09/1998), 
residente e domiciliada Avenida David Domingues Ferreira, 710, casa 02, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Rodrigues de Jesus e de Luciane Alves Rocha.

RAFAEL DE SOUZA BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/219.FLS.193-PENHA 
DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia seis de setembro de mil novecentos e oitenta e 
sete (06/09/1987), residente e domiciliado Rua Bernardo Leon, 106, apartamento 33-B, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hildebrando de 
Souza Batista e de Sonia Maria de Souza Batista. DANIELLE DE SENA VIEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão administradora, nascida em Cruzeiro, neste Estado (CN:LV.A/064.
FLS.130V-1º SUBDISTRITO DE CRUZEIRO/SP), Cruzeiro, SP no dia treze de janeiro 
de mil novecentos e oitenta e cinco (13/01/1985), residente e domiciliada Rua Bazílio da 
Silva, 209, apartamento 54-A, Jardim Monte Alegre, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha 
de Antônio Vieira Netto e de Elisabete de Sena Vieira.

AGNALDO SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão ligador, nascido em Santo André, 
neste Estado, Santo André, SP no dia cinco de janeiro de mil novecentos e sessenta e 
sete (05/01/1967), residente e domiciliado Rua Eugênio Albini, 91, bloco B, apartamento 
44, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agnanes 
Silva Santos e de Maria Zalda Santos. ANA MARIA MARTINS, estado civil solteira, profi s-
são auxiliar de cozinha, nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/044.
FLS.214-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia oito de abril de mil novecentos e 
sessenta e cinco (08/04/1965), residente e domiciliada Rua Eugênio Albini, 91, bloco B, 
apartamento 44, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Guilherme Martins e de Manoelina Catharina Martins.

IGOR ROCHA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão balconista, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/294.FLS.218-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de novembro 
de mil novecentos e noventa e sete (30/11/1997), residente e domiciliado Travessa Nossa 
Senhora Aparecida, 40, A, casa 01, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elpidio 
Ribas da Silva e de Maria Cristina Rocha da Silva. DANIELY TURTERO FERRAZ, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/353.
FLS.013V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de setembro de mil novecentos 
e noventa e nove (14/09/1999), residente e domiciliada Rua Pedro Ricardo Justino Leite, 
161, casa 02, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos José Ferraz 
e de Débora Turtero Ferraz.

RODRIGO ROGÉRIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão chefe de seção I, nascido 
em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/019.FLS.137V-VILA MATILDE/SP), 
São Paulo, SP no dia seis de março de mil novecentos e oitenta e um (06/03/1981), 
residente e domiciliado Rua Cairê, 76, casa 02, Jardim Eliane, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lho de Maria Aparecida da Silva. RENATA PEREIRA SENTO SÉ, estado civil solteira, 
profi ssão maquiadora, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/239.FLS.017-1º 
SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia sete de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e sete (07/02/1987), residente e domiciliada Avenida Antônio de 
Sousa Queiroz, 380, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Alves 
Sento Sé e de Irani Pereira Sento Sé. 
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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ALBERTO HIROYUKI TOMIYAMA, estado civil solteiro, profi ssão 
biólogo, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/07/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Noryashu Tomiyama e de Elza Hiroko To-
miyama. A pretendente: DAIANA FERNANDA DIAS, estado civil divorciada, profi ssão 
supervisora fi nanceira, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia 19/06/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistritro, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Dias 
e de Amalia Judite Cais Dias.

O pretendente: MARCO ANTONIO SEVERINO APARECIDO, estado civil divorciado, 
profi ssão gráfi co, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/01/1975, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdoeste Severino Aparecido e de Vera Lucia 
Rodrigues Aparecido. A pretendente: ADRIANA DA SILVA COSTA DOS SANTOS, estado 
civil viúva, profi ssão diarista, nascida em Quijingue - BA, no dia 08/10/1982, residente e 
domiciliada neste Subdistritro, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Agenor Santana Costa e 
de Marilene Valeria da Silva.

O pretendente: GABRIEL DE MARCOS FACETO, estado civil solteiro, profi ssão em-
presário, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/04/1996, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcelo Faceto e de Katia Soares de Marcos Faceto. 
A pretendente: MARIANA ZAVADZKI SEVERINO, estado civil solteira, profi ssão au-
tônoma, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/09/1997, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Severino Neto e de Cecilia Zavadzki Severino.

O pretendente: FRANCESCO FAILDE NAPOLITANO, estado civil solteiro, profi ssão 
contador, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/06/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Miguel Carmine Napolitano e de Maria Teresinha 
Bennemann Failde Napolitano. A pretendente: MARIANA REZENDE CINTRA, estado 
civil solteira, profi ssão gestora ambiental, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/02/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eduardo Padro Cintra 
e de Sonia Terezinha de Rezende.

O pretendente: LUIZ FELIPE DA CUNHA ROSA XAVIER, estado civil solteiro, profi ssão 
músico, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/03/1987, residente e domiciliado nesta 
Capital, São Paulo - SP, fi lho de Edson Xavier e de Silvia Regina da Cunha Rosa Xavier. A 
pretendente: ANDRÉIA CRISTINA PERUSSI DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
psicóloga, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/09/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Magelo de Souza e de Sueli Perussi de Souza.

O pretendente: EDUARDO DURAN PERES FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/06/1994, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Duran Peres e de Vanilda da Silva Melo 
Peres. A pretendente: JULIANA DE MATOS OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/11/1995, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Cezar de Oliveira e de Kelly Cristina Leal 
de Matos Oliveira.

O pretendente: LUIZ FERNANDO VERDERAMO, estado civil divorciado, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/07/1970, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ignácio Verderamo e de Wanda Scaglianti Verdera-
mo. A pretendente: ADRIANA DA SILVEIRA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 23/10/1975, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Verissimo da Silva e de Maria Estelina 
da Silveira Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

Jornal Empresas & Negócios

 

Distrito - Sapopemba
Alfredo de Oliveira Santos Neto - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: PAULO HENRIQUE NEVES CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão 
mecânico, nascido em Ilhéus, BA, no dia (22/03/1972), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Zacarias Campos e de Maria José Neves. A pretendente: FABIANA 
OCANHA TEODORO, estado civil solteira, profi ssão encarregada de loja, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (19/03/1985), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
João Ricardo Teodoro e de Adriana Saldiva Ocanha Teodoro. Pa
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Especial
João Pedro C.Dorado

Reportagem: Emilly Behnke, sob supervisão de Nelson Oliveira/
Ag. Senado/Especial CIdadania

Alguns deles, como comunidades indígenas isoladas 
da Região Norte, são ainda mais dependentes do 
segmento da atenção básica promovida pelo governo.

O acordo entre a Organização Panamericana de Saúde 
(Opas) com os governos de Cuba e do Brasil, que garantia 
o funcionamento do Mais Médicos, acabou em novembro 
diante das declarações do presidente eleito, Jair Bolsona-
ro, de que não aceitava a recusa dos cubanos em revalidar 
diplomas e a retenção, por parte de Cuba, da maior parte 
da remuneração dos médicos.

O primeiro edital para suprir as vagas do Mais Médicos 
teve 36.490 interessados e, como resultado inicial, a ha-
bilitação para 8.411 delas (98%). No entanto, até ontem 
30% dos médicos habilitados não haviam se apresentado 
nos municípios escolhidos.

A Unidade Básica de Saúde da Família de Itabuna (BA) 
passou a contar com um novo médico em 26 de novembro. O 
município é conveniado ao programa desde 2013 e já havia 
recebido três médicos de Cuba. A administradora da unida-
de, Marcela Oliveira Falcão, informou que o funcionamento 
foi afetado pela ausência de médico entre 19 e 23 de no-
vembro. Naquela semana, os 
doentes menos graves foram 
atendidos por enfermeiros e 
outros profi ssionais de saúde. 
Quem precisou de um médico 
foi encaminhado ao centro de 
referência da cidade.

— Foi uma semana difícil 
porque não esperávamos a 
saída do médico, mas conse-
guimos contornar, e a comu-
nidade não fi cou desassistida.

O não preenchimento de 
vagas decorre da preferência 
dos médicos por atuarem em 
centros urbanos. Não por 
acaso, 63 das 106 vagas ainda em branco estão em distritos 
sanitários especiais indígenas, principalmente em estados 
da Região Norte. É o caso do Amazonas, onde sobram 86 
postos. Na área do Alto Solimões nenhuma das 22 vagas 
foi preenchida. No Alto Rio Negro restaram 11 postos. No 
Amapá e no Pará faltam 20 profi ssionais.

Novo Mais Médicos 
enfrenta velhos problemas
A saída de 8,5 mil profi ssionais 
cubanos do Programa Mais Médicos 
colocou o Brasil novamente diante 
da necessidade de resolver o 
problema do atendimento a locais 
que dependem exclusivamente do 
Sistema Único de Saúde (SUS)

O programa foi criado para suprir a demanda por médicos em locais como periferias
de cidades e comunidades isoladas.

Ana Volpe/OPAS

Edital
Até o momento, 2.476 médicos não compareceram ou não 

iniciaram suas atividades nos postos para os quais foram 
designados. Se o número for mantido, 2.582 vagas serão 
oferecidas no edital seguinte, para o qual já se inscreve-
ram 10.205 médicos brasileiros e estrangeiros, conforme o 

Ministério da Saúde.

As inscrições foram fi na-
lizadas no domingo. Nas 
próximas quinta e sexta-
-feira os médicos brasileiros 
com registro em conse-
lhos regionais de medicina 
(CRMs) terão nova chance 
de participar do programa 
para preencher vagas de 
desistentes. Quem não tiver 
registro poderá pleitear as 
vagas nos dias 27 e 28. Em 
seguida, nos dias 3 e 4 de 
janeiro, as oportunidades 
serão abertas para estran-
geiros formados no exterior 

e sem registro no país.

Garantir que os médicos, especialmente os brasileiros, 
cumpram os três anos de contrato é um dos desafi os do 
programa. Dados do Ministério da Saúde referentes ao 

período de 2013 a 2017 indi-
cam que 54% dos brasileiros 
desistiram em até um ano e 
meio depois do ingresso. Já 
os estrangeiros permanece-
ram mais tempo. A maioria 
dos cubanos fi cou mais de 
dois anos e meio.

Entre brasileiros e estran-
geiros, a maior parte dos 
desistentes (58%) atuava 
em periferias de capitais e 
regiões metropolitanas e 
em áreas consideradas de 
extrema pobreza. Nesse 
último grupo de municípios, 
estava uma fatia signifi cativa 
dos cubanos (35%, contra 
25% dos brasileiros).

Saldo positivo
O relatório de avaliação 

do programa entre 2013 e 
2017 feito pela Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS) 
aponta que o Brasil gastou 
cerca de R$ 13 bilhões com 
o Mais Médicos. Cerca de R$ 
7 bilhões foram transferidos 
a Cuba, por meio da Opas. 
Em 2018, os gastos com o 
programa foram de R$ 3,3 
bilhões — R$ 200 milhões 
a mais que no ano passado.

A relatora na CAS, se-
nadora Lídice da Mata 
(PSB-BA), concluiu que o 

Programa Mais Médicos possibilitou melhor distribuição 
de profissionais em regiões carentes e distantes, no 
interior e na periferia, e maior cobertura de atenção 
básica e saúde da família, com mais consultas e pro-
cedimentos.

— É uma unanimidade entre os prefeitos brasileiros de 
todas as legendas partidárias. Porque até então os médicos 
não chegavam aos municípios. A população, os represen-
tantes e vereadores que vieram participar das audiências 
públicas só relataram aprovação.

A avaliação positiva se confi rma na opinião da dona de 
casa Terezinha de Jesus Alves da Silva, moradora de Cam-
pos Belos (GO). Em novembro, ela se consultou com uma 
médica cubana por causa de uma dor de cabeça.

— Gostei demais. Estou tomando a medicação até hoje. 
Agora como é que vai ser?

Apesar dos avanços proporcionados pelo Mais Médicos, 
o senador e médico Eduardo Amorim (PSC-SE) aponta 
como desafi o da saúde a criação de uma política pública 
de recursos humanos para o SUS, que esclareça questões 
sobre dedicação exclusiva, valor de salários e horas de tra-
balho dos médicos e demais profi ssionais da saúde. Com a 
ajuda estrangeira, disse, o programa não poderia ser uma 
solução defi nitiva para a saúde.

— O Estado teria que ter um detalhamento da formação 
deles antes de acolher — disse.

O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, defende o aprovei-
tamento de médicos que se formam por meio do Finan-
ciamento Estudantil (Fies) e a criação de um serviço civil 
obrigatório no país.

— Acredito que o próximo governo pensará em medidas, 
como nós pensamos, com relação aos profi ssionais que se 
formam pelo Fies e com relação ao serviço civil obrigatório, 
que também pode proporcionar a presença dos médicos 
em determinadas cidades — afi rmou Occhi.

Criança indígena é examinada por médico em 
Mangueirinha (PR).
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