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BOLSAS
O Ibovespa: -0,65% Pontos: 
85.136,10 Máxima de -0,02% 
: 85.684 pontos Mínima de 
-2,11% : 83.892 pontos Volu-
me: R$ 9,45 bilhões Variação 
em 2018: 11,43% Variação no 
mês: -4,88% Dow Jones: +3,99% 
(às 18h40) Pontos: 22.661,60 
Nasdaq: +4,05% (às 18h40) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,9216 Venda: R$ 3,9226 
Variação: +0,95% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 4,01 Venda: R$ 4,11 
Variação: +0,82% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,9252 Venda: R$ 
3,9258 Variação: +1,04% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,8700 
Venda: R$ 4,0700 Variação: 
+0,74% - 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$ 1.273,00 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: 0,09% - Ouro BM&F 
(à vista) Cotação: 158,000 Variação: 
+1,22%.

Cotação: R$ 3,9190 Variação: 
+0,44% - Euro Compra: US$ 
1,1354 (às 18h40) Venda: US$ 
1,1355 (às 18h40) Variação: 
-0,42% - Euro comercial Compra: 
R$ 4,4540 Venda: R$ 4,4560 
Variação: +0,54% - Euro turismo 
Compra: R$ 4,3830 Venda: R$ 
4,6330 Variação: +0,78%.

Pontos: 6.443,47 Ibovespa 
Futuro: -0,28% Pontos: 85.760 
Máxima (pontos): 86.025 Míni-
ma (pontos): 84.405 Global 40 
Cotação: 845,931 centavos de 
dólar Variação: +0,14%.

Executivos de grandes 
redes de varejo repre-
sentadas pelo Insti-

tuto para Desenvolvimento 
do Varejo (IDV)se reuniram 
ontem (26), com o futuro 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, e discutiram temas 
como a reforma tributária, a 
lei trabalhista e concessão de 
crédito no Brasil. Ao Broad-
cast (sistema de notícias em 
tempo real do Grupo Estado), 
o presidente do IDV e sócio 
da rede de drogarias RD (Raia 
Drogasil), Antonio Carlos 
Pipponzi, se disse “entusias-
mado” com o encontro.

Em reunião com Paulo 
Guedes, executivos do varejo 
discutem reforma tributária

Participaram da reunião, 
além de Pipponzi, os presi-
dentes da Riachuelo, Flávio 
Rocha, da Livraria Cultura, 
Sérgio Herz, além de outros 
membros da liderança do IDV 
e de empresas como Walmart 
e Saint-Gobain. Uma próxima 
reunião de Guedes com o IDV 
foi agendada para o fi nal de 
fevereiro. É esperado que o 
futuro ministro venha ao en-
contro de um grupo maior de 
empresários para apresentar a 
visão do governo sobre temas 
econômicos e responder a 
perguntas. “Temos agendas 
convergentes com o ministro 

Guedes”, disse Pipponzi. 
Ele destacou que, no tema 

tributário, o esforço é por 
aumentar a base de arrecada-
ção de forma que as receitas 
aumentem sem que a carga 
seja elevada. Para isso, uma 
das bandeiras do IDV - e 
que, segundo o presidente 
da entidade, é também uma 
preocupação do governo - é 
o combate à informalidade 
na economia. O executivo 
afi rmou que um dos temas 
levantados é o da desoneração 
de mão de obra, defendida 
pela equipe econômica do 
próximo governo. Para Pip-

Futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, discutiu com varejistas temas como

a reforma tributária, a lei trabalhista e concessão de crédito.

ponzi, a desoneração deve 
ser feita “com regras iguais 
para todos”, sem que sejam 
escolhidos alguns setores para 
receberem o benefício.

O acesso ao crédito de for-
ma mais barata é outra pauta 
que o IDV pretende tratar. A 

entidade tem participado de 
conversas envolvendo mudan-
ças nos meios de pagamento, 
como por exemplo o debate 
que levou à redução nas tarifas 
com operações em cartão de 
débito. Uma antiga demanda 
do varejo é a redução do prazo 

de recebimento das vendas 
realizadas no cartão de cré-
dito. O prazo atual é de 30 
dias, em média, muito embora 
tenha crescido no mercado 
de adquirência a oferta da 
possibilidade de recebimento 
em dois dias (AE).

“Só quem ama pode 
ter ouvido capaz de 
ouvir e de entender 
estrelas“.
Olavo Bilac (1865/1918)
Poeta brasileiro

Abono salarial
O prazo para o saque do Abono 

Salarial ano-base 2016 termina 
nesta sexta-feira (28). Cerca de 
7,5% dos trabalhadores com direito 
ao recurso ainda não sacaram o 
dinheiro. O valor ainda disponível 
de R$ 1,3 bilhão para 1,8 milhão 
de trabalhadores. O estado com 
mais trabalhadores que ainda não 
retiraram o dinheiro é São Paulo. 
São 410,5 mil pessoas. O valor 
ainda disponível para esses traba-
lhadores é mais de R$ 297 milhões.

O presidente eleito, Jair 
Bolsonaro, disse ontem (26) no 
Twitter que assim que assumir 
o governo, em 1º de janeiro de 
2019, vai trabalhar para um 
controle rígido de concessões 
de recursos. Para Bolsonaro, o 
uso do dinheiro público deve 
ser repensado e direcionado 
a setores prioritários no país.

“Há claro desperdício rotinei-
ro de recursos, que podem ser 
aplicados em áreas essenciais”, 
afi rmou. “Num só dia, o gerente 
de Responsabilidade Sociocul-
tural de Furnas [Furnas Cen-
trais elétricas S.A, subsidiária 
da Eletrobras] autorizou, via Lei 
Rouanet, R$ 7,3 milhões para 
21 entidades”, acrescentou. O 
presidente eleito é um crítico ao 
atual modelo de distribuição de 
recursos via Lei Rouanet, norma 
que trata de repasses federais a 

Presidente eleito, Jair Bolsonaro.

Ao prestar depoimento, 
ontem (26), aos promotores 
da força-tarefa do Ministério 
Público de Goiás (MP-GO) 
que investiga as acusações de 
crimes sexuais apresentadas 
por centenas de mulheres do 
Brasil e do exterior, o médium 
goiano João Teixeira de Faria, o 
João de Deus, voltou a afi rmar 
que nunca cometeu nenhum 
abuso contra frequentadores 
do centro espírita Casa Dom 
Inácio de Loyola, em Abadiânia.

Segundo o advogado Alex 
Neder, que acompanhou o 
depoimento, os promotores 
Luciano Miranda Meireles e 
Paulo Eduardo Penna Prado se 
fi xaram em três dos casos que 
estão sendo apurados pelo MP 
goiano – segundo o qual já fo-
ram coletados 78 depoimentos 
formais de mulheres de todo o 
país que se apresentam como 
vítimas de abuso sexual de João 
Teixeira.

“O senhor João respondeu 
a todas as perguntas, negan-
do a todas as acusações”, 
disse o advogado. De acordo 
com o Neder, o médium não 
identifi cou nenhuma das três 
denunciantes, garantindo não 
se lembrar delas. Além disso, 
João de Deus reafi rmou que os 
atendimentos “espirituais” que 
oferece ocorrem às vistas de 

Médium goiano João Teixeira 

de Faria, o João de Deus.

D acordo com levantamento 
feito pela Associação Brasileira 
de Lojistas de Shopping (Al-
shop), feito entre 400 empresas 
que englobam 30 mil pontos de 
venda distribuídos em todo o 
país, o varejo deve movimentar 
neste período R$ 53,5 bilhões. 
Entre os presentes mais procu-
rados por segmento estão moda 
masculina e feminina (55%), 
calçados (32%), perfumes e 
cosméticos (31%), brinquedos 
(30%), acessórios de moda 
(19%), livros (14%), celular 
e smartphone (12%), joias e 
bijuterias (9%) e eletrônicos e 
eletrodomésticos (6%).

Segundo o balanço da Alshop, 
em todo o ano o varejo de shop-
ping cresceu 6,0%, com um fatu-
ramento de R$ 156,3 bilhões. Os 
segmentos que mais cresceram 
foram perfumaria e cosméticos 
(8,0%), óculos, bijuterias e as-
sessórios (8,0%),  brinquedos 
(8,0%), petz (7,5%) eletrodo-

Shopping Flamboyant com decoração de Natal, em Goiânia.

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) divulgou balanço da 
Operação Rodovida que, entre 
21 e 25 de dezembro, registrou 
72.725 fl agrantes de excesso 
de velocidade em rodovias fe-
derais de todo o país. Ao longo 
dos quatro dias, os agentes 
policiais notifi caram 8.513 ul-
trapassagens irregulares, mais 
de 70 ocorrências por hora. Se-
gundo a corporação, as equipes 
atenderam a 1.166 acidentes, 
dos quais 303 foram considera-
dos graves, resultando em 89 
mortes e 1.485 feridos. 

Em Goiás, três adultos, duas 
crianças e duas bebês morre-
ram no último sábado (22) em 
um acidente no km 80 da BR-
153, em Porangatu, no norte 
do estado. O acidente envolveu 
três caminhões e dois carros de 
passeio. Na mesma data, em 
Carazinho (RS), foi registrado 
outro acidente, envolvendo 
um carro de passeio e um 
ônibus que bateram de frente, 
deixando quatro mortos. Uma 
das vítimas, um passageiro 
do ônibus, não usava cinto 
de segurança no momento do 
choque e foi arremessado para 
fora do veículo. O homem foi 
encaminhado ao hospital lo-
cal, em estado grave, mas não 
resistiu aos ferimentos.

No Natal do ano passado, fo-
ram registrados1.352 acidentes 
em rodovias federais, sendo 
252 considerados graves, que 
resultaram em 79 mortes. A di-
ferença é que, naquele período, 
a operação cobriu cerca de um 

946 motociclistas foram 

autuados por estar sem 

capacete.

Em meio a protestos de ser-
vidores, a Câmara Municipal 
de São Paulo aprovou, por 
33 a 17 votos, em segunda e 
defi nitiva votação, o projeto 
que institui a reforma da Pre-
vidência Municipal. De autoria 
do Poder Executivo, determina 
o aumento da contribuição dos 
servidores públicos, de 11% 
para 14%, e cria uma previdên-
cia complementar para novos 
trabalhadores do setor público. 

O texto agora vai a sanção 
do prefeito Bruno Covas. A 
votação foi marcada por pro-
testos de manifestantes contra 
a reforma em frente ao prédio 
da Câmara dos Vereadores, no 
centro da capital paulista. No 
início da tarde, os manifes-
tantes chegaram a derrubar o 
portão de entrada do edifício e 

O texto agora vai a sanção do 

prefeito Bruno Covas.

Fábio Rodrigues/ABr
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As vendas de Natal de 2018 cresceram 
5,5% em relação ao ano anterior

para o outro”, disse o presidente 
da Alshop, Nabil Sahyoun. 

O comércio eletrônico cres-
ceu 12% mostrando que o 
movimento das compras para 
o canal digital deve continuar. 

No Natal, o faturamento das 
compras pela internet deve 
ser de R$ 9,9 bilhões, 13,5% a 
mais do que no mesmo período 
de 2017. O tíquete médio deve 
ser 7% mais alto, totalizando R$ 
490. As vendas durante a Black 
Friday, que começaram em 15 
de novembro e foram até 24 de 
dezembro, também entraram 
no levantamento. De acordo 
com os números da Alshop, 
cerca de 73 mil funcionários 
temporários foram convocados 
para o período natalino, o que 
representa um aumento de 4% 
ante 2017. Destes, o comércio 
varejista deve absorver 15%, o 
que equivale a 10,9 mil trabalha-
dores. O valor médio dos salários 
foi de R$ 1.200,00 (ABr).

mésticos (6,0%) e celulares e 
smartphones (6,0%) vestuário 
masculino e feminino (1,6%), 
eletroeletrônicos (5,0%). Já o 
setor de calçados caiu 5,0%.

“Tivemos a partir da Black 
Friday um início forte das ven-
das de Natal e uma entrada de 
capital referente a 13º no valor 

de R$ 211 milhões . O valor, sem 
dúvida, serviu para acertar um 
pouco as dívidas, mas principal-
mente investir em compras. O 
Natal da família brasileira passa 
necessariamente por compra de 
presentes. O valor de R$ 211 mi-
lhões trouxe diferença para esse 
crescimento de 5,5% de um Natal 

Câmara/SP aprova 
reforma da Previdência

foram detidos por guardas civis 
metropolitanos (GCM).

A Polícia Militar chegou a fa-
zer um cordão de proteção, com 
escudos, para impedir a entrada 
no edifício. A primeira votação 
do projeto ocorreu no sábado 
(22) quando também houve 
protesto e confusão (ABr). 

Mais de mil acidentes em 
rodovias no feriado de Natal

terço dos veículos fi scalizados 
este ano. Ao todo, nos quatro 
dias de feriado de 2017, a PRF 
abordou 33.133 pessoas, núme-
ro que saltou para 155.600 na 
ação deste ano.

Em nota, a PRF informa 
que, com o policiamento, foi 
possível detectar 1.907 casos 
de motoristas que dirigiam 
após ingerir bebida alcoólica, 
de um universo de 59.963 
submetidos ao bafômetro. 
Em média, verificou-se um 
fl agrante a cada 21 testes de 
alcoolemia aplicados. Mais 
5.807 motoristas foram autua-
dos por trafegar sem cinto de 
segurança e 946 motociclistas 
por estar sem capacete. Além 
disso, 1.020 motoristas trans-
portavam crianças sem utilizar 
os equipamentos adequados 
para essa finalidade, como 
bebê-conforto, cadeirinha e 
assento de elevação (ABr).

João de Deus volta a negar 
acusações por crimes sexuais

muitas pessoas que frequentam 
a Casa Dom Inácio.

A defesa espera que o STF 
aprecie o pedido de liberda-
de apresentado,  para que o 
acusado seja liberado para 
responder ao inquérito em 
casa, usando, se necessário, 
tornozeleira eletrônica. De 
acordo com o MP-GO, mais de 
600 mensagens já chegaram 
à força-tarefa por meio do 
endereço (denuncias@mpgo.
mp.br). Destas mensagens, 
cerca de 260 apresentam-se 
como potenciais vítimas do 
médium, sendo que 11 delas 
residem no exterior: Estados 
Unidos (4), da Austrália (3), 
da Alemanha (1), da Bélgica 
(1), da Bolívia (1) e da Itália 
(1) (ABr).

Bolsonaro diz que conterá 
desperdício de recursos

projetos artísticos-culturais, por 
meio de empresas que recebem 
incentivos fi scais.

“O que acabará são os milhões 
do dinheiro público fi nanciando 
‘famosos’ sob falso argumento 
de incentivo cultural, mas que 
só compram apoio! Isso terá 
fi m!”, completou. Na gestão 
Bolsonaro, a pasta da Cultura 
foi incorporada pelo Ministério 
da Cidadania, área do futuro 
ministro Osmar Terra.

Desde o período da campanha, 
Bolsonaro têm se manifestado 
sobre a Lei Rouanet. Em setem-
bro, antes mesmo de ser eleito, 
reforçou que os benefícios conti-
nuariam sendo concedidos. “Mas 
para artistas talentosos, que 
estão iniciando suas carreiras e 
não possuem estrutura”, disse 
no Twitter à época o até então 
candidato (ABr).
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Negociação avançada 
usando ferramentas

de coaching

Quantos de vocês já 

pararam para avaliar 

que nossa vida é uma 

negociação?

Quando negociamos, 
tratamos com pessoas 
diferentes, pensamen-

tos diferentes e o ser humano 
em decorrência da sua he-
rança evolutiva, ao se sentir 
desafi ado na obtenção de seus 
interesses, tende a reagir com 
o emprego das emoções (rai-
va, fuga), estabelecendo um 
dilema de necessariamente 
escolher na conquista do que 
se negocia ou a manutenção 
do relacionamento. 

O objetivo do bom nego-
ciador é atacar o processo e 
manter um bom relaciona-
mento com a contraparte. É o 
mesmo que dizer que: o objeto 
ou substância da negociação é 
diferente do relacionamento 
e o bom negociador nunca 
oferece uma concessão para 
melhorar o relacionamento. 
Negociação é, portanto, um 
processo dinâmico de busca 
de um acordo mutuamente 
satisfatório para se resolver 
diferenças, no qual cada parte 
obtenha um grau ótimo de 
satisfação. 

Saber negociar nesse mundo 
globalizado é fundamental, 
pois, a negociação está pre-
sente em todos os momentos 
nas organizações ou na nossa 
vida. Talvez, vários de vocês 
se lembrem agora daquela 
negociação que já fez ou fará 
com seu chefe, seu liderado, 
com algum colega de trabalho, 
ou até mesmo com alguém de 
sua família.

Mas, o que o Coaching tem a 
ver com negociação? E como 
podemos aplicar ferramentas 
de Coaching na negociação? 
Segundo John Whitmore, que 
foi um pioneiro no campo de 
Coaching para negócios, coa-
ching é ampliar a consciência 
da pessoa fazendo com que 
ela assuma mais responsabili-
dades. Consciência + respon-
sabilidade. O objetivo de uma 
negociação é ser criativo para 
criar opções de ganhos mútuos 
(ampliação de consciência), 
fazendo com que a outra pes-
soa pense que a ideia é dela 
(assumir responsabilidades).

O ser humano se comunica 
por meio dos canais sensoriais. 
Isso quer dizer que o olfato, 
tato, visão, audição e paladar 
devem ser observados com ma-
estria para o estabelecimento 
de uma comunicação efi caz 
na negociação. Se as pessoas 
podem ser mais visuais, audi-
tivas ou cinestésicas, devemos 
adaptar nossa comunicação 

ao estilo de cada uma e para 
conduzirmos um processo de 
negociação ou de Coaching 
é importante fazer boas per-
guntas. 

Quem sabe fazer boas per-
guntas, preferencialmente 
abertas, conduz a comuni-
cação. O mundo é movido 
pelas perguntas e não pelas 
respostas. Se não houvesse 
as perguntas, como poderiam 
existir as respostas e as evolu-
ções no mundo e nas negocia-
ções? A psicologia humanista 
é uma das principais raízes 
do Coaching na fi gura de Carl 
Rogers e na terapia centrada 
na pessoa, descrita por Rogers, 
o terapeuta desempenha o 
papel de um facilitador e é o 
cliente que conhece melhor 
a si mesmo e suas respostas. 

Como tirar então o melhor 
do cliente? Fazendo boas 
perguntas já dizia Carl Rogers. 
Façamos então perguntas po-
derosas no processo de nego-
ciação. As perguntas são fun-
damentais para entendermos 
a diferença de posições para 
interesses em uma negociação. 
A negociação por defesa de 
posições é ruim porque não 
explora o que cada lado da 
negociação realmente quer. 

O negociador deve ter a 
habilidade de perceber seus 
padrões de crenças limitantes, 
assim como possíveis crenças 
limitantes da contraparte 
com o intuito de ressignifi car 
possíveis objeções pautadas 
em crenças limitantes. O ne-
gociador deve usar técnicas 
e ferramentas como as “per-
guntas poderosas” ou outras 
mais adequadas para que 
essas transferências, ressigni-
fi cações e pensamentos sejam 
substituídos de forma sólida.

Podemos então concluir 
que muitos dos livros atuais 
sobre o futuro do mundo dos 
negócios sugerem que as em-
presas precisam passar pela 
reengenharia. No entanto, 
o segredo do sucesso dessa 
reengenharia não está em re-
novar inteiramente a estrutura 
da organização, mas sim em 
reprogramar de dentro para 
fora sua forma de pensar e 
suas atitudes. 

Depende de você a partir de 
agora usar mais ferramentas de 
Coaching nas negociações para 
mudar o que as pessoas sentem 
através da comunicação. Inte-
gre ferramentas de coaching 
ao processo de negociação e 
tenha mais sucesso! 

(*) - É professor de Formação 
em Coaching, e coordenador do 

Trainer Training em programação 
neurolinguística no ISAE –

Escola de Negócios.

Marco Túlio Costa (*)
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Ciência e Tecnologia

News@TI
Solução antipirataria oferece proteção ao 
conteúdode operadoras de tv

@Com o desafi o de proteger as operadoras contra ação da pira-
taria e hacker de softwares  ao  conteúdo premium e oferecer 

segurança ideal para proteger seu modelo de negócios, a Irdeto, líder 
mundial em segurança para plataformas digitais, oferece tecnologia 
Cloaked CA, solução de acesso condicional (CA), sem cartão, que 
habilita tanto Internet Protocol Television (IPTV), como Digital Video 
Broadcasting for Cable (DVB-C) e satélite em um único set-to-box 
para todas as redes. Com a tecnologia, distribuidoras de conteúdo 
garantem maior segurança e economia no fornecimento dos seus 
serviços e no combate à pirataria. A solução já é adotada por empresas 
internacionais e nacionais como a Bharti Airtel, maior provedor de 
serviços de telecomunicações da Índia;  Foxtel, operadora líder de 
TV paga da Austrália; e a Tata Sky, principal operadora de TV por 
assinatura da Índia. A tecnologia é utilizada por operadoras de TV 
por assinatura em todo o mundo e foi auditada e verifi cada de forma 
independente por especialistas do setor, como a Farncombe Security 
Audit, da Cartesian (www.irdeto.com).

Cylance detecta vulnerabilidade de corrupção de 
memória no mecanismo de scripts do Internet Explorer

“Existe uma vulnerabilidade de código de 
execução remota que permite que o 

mecanismo de script manipule objetos na me-
mória no Internet Explorer. A vulnerabilidade 
pode corromper a memória de tal forma que 
um invasor pode executar códigos arbitrários 
no contexto do usuário atual. Um invasor que 
tenha explorado com êxito a vulnerabilidade 
pode obter os mesmos direitos de usuário de 
quem estiver utilizando o equipamento. Se o 
usuário atual estiver conectado com direitos 
de usuário administrativo, o invasor poderá 
assumir o controle do sistema afetado, podendo 
então instalar programas; visualizar, alterar ou 
excluir dados; ou até criar novas contas com 
direitos totais de administrador. Em um cenário 
de ataque com base na Web, o invasor pode 
hospedar um site especialmente criado para 

explorar a vulnerabilidade do Internet Explorer 
e, então, enviar e-mails de phishing para atrair 
visitas para o site”

Análise técnica
O CVE-2018-8653 utiliza um use-after-free 

(UAF) para executar arbitrariamente os códigos 
dentro do contexto do jscript.dll, mascarando-o 
como um falso RegExpObj. O exploit usa a exe-
cução do código para vazar o endereço base de:

• jscript.dll
• kernel32!GetModuleHandleA e 

kernel32!GetProcAddress
• o shellcode
• o indicador atual da pilha de segurança
Com essas informações em mãos, um invasor  

pode evitar o uso de técnicas tradicionais de 
exploração, como pulverização de pilha, nop 

sleds, ret sleds, e cadeias de ROP complicadas. 
Em vez disso, ele usa o recurso de execução de 
código para gravar uma cadeia ROP simples na 
ponta da pilha atual para alterar as proteções 
de memória no endereço de heap que contém 
a payload. 

O resultado fi nal, do ponto de vista da CPU e 
da memória, é que o ataque se parece com uma 
compilação Just-In-Time (JIT) tradicional, na 
qual o software otimiza o código durante a alo-
cação de memória heap, escrevendo byte-code 
para ela, marcando a memória como executável 
e, em seguida, executando-a.

Esse ataque evita as técnicas de exploração 
tradicionais e, em vez disso, grava uma nova 
pilha de chamadas na pilha real, que então 
altera as permissões da memória heap na qual 
o shellcode está aguardando e o executa.

A equipe global de Pesquisa e Inteligência da Cylance vem conduzindo análises sobre o CVE-2018-8653, 
uma vulnerabilidade que afeta o Microsoft Internet Explorer. O ataque foi elaborado para ocorrer dentro 
do navegador

Segundo a Pesquisa Vigi-
tel 2017, elaborada pelo 
Ministério da Saúde, a 

quantidade de atletas corre-
dores aumentou 194% no país, 
entre os anos de 2006 e 2017. 
No mesmo período, o estudo 
também revela uma maior 
procura pelas modalidades de 
luta, incluindo artes marciais, 
como o judô, o karatê e o kung 
fu. Nesse caso, o aumento foi 
109%.

Ao mesmo tempo, o futebol 
vem perdendo espaço nas 
capitais brasileiras. Durante o 
intervalo analisado, o total de 
praticantes da categoria des-
portiva caiu quase pela metade 
(43,5%). De acordo com a pasta, 
a caminhada é o exercício físico 
mais comum, sendo praticado 
por 33,6% da população. Na 
sequência, aparecem a muscula-
ção (17,7%), o futebol (11,7%) e 
as lutas e artes marciais (2,3%). 
Além disso, estima-se que 37% 
da população das capitais bra-
sileiras façam, ao menos, 150 
minutos de atividade física por 
semana, mínimo recomendado 
pela OMS.

Fragmentada nos sete dias 
da semana, a duração é de 22 
minutos diários. O índice é 
motivo de comemoração, já que 
cresceu 24,1%, de 2006 até o 
ano passado. No Vigitel, o nível 
de atividade física dos adultos 
pode ser avaliado em quatro 
domínios: no tempo livre (la-
zer), na atividade ocupacional, 
no deslocamento e no âmbito 

Estima-se que 37% da população das capitais brasileiras façam, ao menos, 150 minutos de 

atividade física por semana, mínimo recomendado pela OMS.

A taxa média de ocupação 
hoteleira para o Réveillon atin-
giu 85%, superando os 51% 
registrados no mesmo período 
no ano passado. A pesquisa 
foi divulgada pelo SindHotéis 
Rio. A maior demanda foi 
registrada no Flamengo, com 
91% de ocupação, seguida por 
Ipanema e Leblon, com 89%, 
e outros bairros da zona sul. 
Na Barra da Tijuca, zona oes-
te, 87% dos quartos já estão 
reservados. 

Pela primeira vez a Barra 
da Tijuca tem maior procura 
que Copacabana, que, até o 
momento, está com 85% de 
ocupação. Na região central 
da cidade, as reservas alcan-
çam 79%. Nos municípios do 
interior do estado, mais de 
80% dos quartos estão re-
servados para o a passagem 
de Ano Novo. O presidente 
do SindHotéis Rio, Alfredo 

Réveillon na Praia de Copacabana, no ano passado.
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Parcela de brasileiros que praticam 
exercícios físicos aumenta 24%

Se você tem a sensação de que, ao transitar pelas ruas e academias, avista, cada vez mais, um número 
maior de pessoas praticando corrida, saiba que sua percepção tem fundamento

das atividades domésticas. São 
considerados ativos os adultos 
que praticam atividades físicas 
por pelo menos 150 minutos 
de exercícios de intensidade 
moderada por semana ou pelo 
menos 75 minutos semanais de 
atividade física de intensidade 
vigorosa. 

Caminhada, caminhada em 
esteira, musculação, hidro-
ginástica, ginástica em geral, 
natação, artes marciais e luta, 
ciclismo e voleibol/futevôlei 
e dança foram classifi cados 

como práticas de intensidade 
moderada. Já corrida, corrida 
em esteira, ginástica aeróbica, 
futebol/futsal, basquetebol e 
tênis compõem o grupo de prá-
ticas de intensidade vigorosa.

Os pesquisadores destacam 
ainda uma predominância do 
hábito entre homens (43,4%) 
e pessoas nas faixas etárias de 
18 a 24 anos (49,1%) e 25 a 34 
anos (44,2%). Outra relação 
evidenciada pelo ministério 
é o grau de escolaridade dos 
desportistas, considerando 

que 47% dos brasileiros que 
praticam atividade física já têm 
completos 12 anos ou mais de 
educação formal.

As capitais brasileiras onde 
menos se pratica atividade física, 
conforme a pesquisa, são São 
Paulo (29,9%), João Pessoa 
(34,45) e Recife (35,2%). Brasília 
- considerada na pesquisa como 
Distrito Federal, por englobar as 
cidades vizinhas - (49,6%), Pal-
mas (45,9%) e Macapá (45,5%), 
por outro lado, apresentam os 
melhores índices (Abr).

Ocupação nos hotéis para o 
Réveillon no Rio chega a 85%

Lopes, considerou que a pro-
cura está bastante aquecida.

“Pelo comportamento atual 
do mercado, a data será prio-
ritariamente a do mercado 
nacional, que costuma reservar 
mais em cima da hora. Ainda 

assim, a reserva para os bair-
ros do centro, Flamengo e 
Barra da Tijuca, que praticam 
valores um pouco abaixo da 
tradicional zona sul, já está 
bastante aquecida”, afi rmou 
(ABr).

Aumentaram as 
vendas na semana que 
antecedeu o Natal 

As compras de fi m de ano aumen-
tam e continuam impulsionando os 
bons resultados do varejo brasileiro. 
De acordo com as estimativas da 
FecomercioSP, as vendas do setor 
em todo o País, entre os dias 13 e 
20 de dezembro, semana que ante-
cedeu o Natal, cresceram 3,8%, R$ 
1,7 bilhão a mais, em comparação 
com o mesmo período de 2017. Os 
cálculos foram feitos com base em 
dados da Boa Vista SCPC. 

Considerando todo o mês de de-
zembro, o faturamento deve atingir 
R$ 185 bilhões, aumento de R$ 7,7 
bilhões, 4,3% a mais em relação a 
dezembro do ano anterior. Os dados 
confi rmam as boas projeções tanto 
para o Natal quanto para o ano de 
2019. A Entidade destaca que diante 
das variáveis como infl ação contro-
lada, juros nos menores níveis histó-
ricos e com uma ligeira recuperação 
no mercado de trabalho.

A intenção de consumo das famí-
lias subiu quase 10% na média do 
último bimestre, comparando com 
o mesmo período do ano passado. 
Ainda de acordo com a Federação, os 
resultados positivos de vendas estão 
vindos com uma base cada vez mais 
sólida, que deve se estender ao longo 
do próximo ano (AI/FecomercioSP).
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A - Contra a Dengue
A Comissão Europeia acaba de conceder autorização de comercialização 
para Dengvaxia®, única vacina contra a dengue aprovada no mundo. 
Produzido pela Sanofi  Pasteur, o imunizante está disponível no Brasil 
desde dezembro de 2015. A autorização para a introdução no mercado 
europeu segue a recomendação de 18 de outubro de 2018, do Comitê 
de Produtos Medicinais para Uso Humano (CHMP) da Agência Européia 
de Medicamentos, para aprovar o uso da vacina nas áreas endêmicas 
do continente. No Brasil, a Anvisa alterou a bula da vacina em agosto, 
com o objetivo de direcionar seu uso para pessoas que tiveram infecção 
prévia por dengue. 

B - Energia Fotovoltaica 
Encontrar uma maneira de economizar na conta de luz se tornou uma 
necessidade para quem não pode arcar com uma conta de luz muito 
alta no fi nal de cada mês. Os sistemas de energia solar fotovoltaica 
para geração elétrica são a solução perfeita para isso, permitindo uma 
redução de até 95% na fatura através do sistema de créditos energé-
ticos criado pela ANEEL como parte da regulamentação do segmento 
de geração distribuída. Desde então, esse mercado cresceu de forma 
exponencial, atingindo um público de mais de 45 mil brasileiros com 
sistemas conectados à rede elétrica, o qual ainda irá expandir, segundo 
as projeções da agência, para mais de 886 mil consumidores até 2024. 
Saiba mais em: (https://bluesol.com.br/).

C - Filmes Italianos
O Instituto Italiano de Cultura de São Paulo promove o “Verão de Cinema”, 
um ciclo de exibição gratuita de fi lmes italianos. Os quatro longas serão 
exibidos no casarão do IIC, na Av. Higienópolis, às 19h dos dias 17 e 31 
de janeiro, 7 e 14 de fevereiro. O evento, organizado em colaboração 
com a Pandora Filmes e com a Pagu Pictures, trará “Happy Family”, 
de Gabriele Salvatores, “Sicilian Ghost Stories”, de Fabio Grassadonia 
e Antonio Piazza, “La vita in comune”, de Edoardo Winspeare, e “A 
Ciambra”, de Jonas Carpignano.  A programação pode ser conferida 
em: (https://iicsanpaolo.esteri.it/iic_sanpaolo/it/istituto/sala_stam pa/
press_kit/verao-de-cinema-ciclo-di-cinema.html).  

D - Ciclo para Startups
Em comemoração ao aniversário de um ano do StartOut Brasil, o pro-
grama anunciou que sofrerá alterações em 2019. O próximo ciclo de 

imersão será realizado em Santiago (Chile), com missão entre os dias 
24 e 29 de março. O Chile é o melhor país para se iniciar um negócio 
na América Latina, de acordo com a última edição da Global Entrepre-
neurship Index – América Latina. “Iniciativas como o StartOut preparam 
empreendedores para se conectarem com mindsets globais e mercados 
internacionais por meio de consultorias, capacitações, mentorias e in-
terações com os ecossistemas de inovação no mercado-alvo”, comenta 
Célio Cabral, Gerente da Inovação do Sebrae. Empresas interessadas 
no ciclo Santiago podem se inscrever, até o dia 7 de janeiro, em: (http://
www.startoutbrasil.com.br/ciclo/santiago/).

E - Saldão de Natal
Os clientes do Pontofrio e da Casas Bahia poderão aproveitar os últimos 
descontos do ano durante o Saldão de Natal, que promete ofertas para 
acabar com os estoques nos poucos dias que antecedem o fi nal do ano. 
As ações vão até o próximo dia 31, com descontos que chegam até 60% 
nos sites e aplicativos das marcas. Além das ofertas, o saldão trará uma 
grande variedade de produtos e condições especiais de pagamento. 
Neste ano, os clientes também poderão contar com a modalidade ‘Retira 
Rápido’, que permite que as compras no site e no app sejam retiradas 
na loja ou nos pontos específi cos espalhados por todo Brasil. São mais 
de 7.500 pontos de retiradas, além das lojas próprias, como agências 
dos Correios e Lockers 24 horas, nos postos Ipiranga.

F - Compras via Mobile 
Os consumidores estão comprando cada vez mais através de dispositivos 
móveis, como smartphones e tablets. Um levantamento realizado pela 
Rakuten Digital Commerce, ecosistema de soluções para o comércio 
eletrônico, revelou que houve aumento expressivo nas compras via mo-
bile neste fi m de ano. A variação do volume transacionado, na primeira 
quinzena de dezembro de 2018, foi de 82%, quando comparado com o 
mesmo período do ano passado. Enquanto isso, as compras via desktop 
registraram queda de 4%. No ano passado, 22% das compras de Natal e 
Ano Novo foram realizadas através de dispositivos móveis, contra 78% 
em computadores e notebooks. Em 2018, os números passaram para 
35% e 65%, respectivamente. Saiba mais: (https://digitalcommerce.
rakuten.com.br/).

G - Estoques Adequados
Após duas altas consecutivas, o Índice de Estoques (IE) do comércio 
varejista paulistano caiu em dezembro, ao passar de 114,3 pontos 

em novembro para 112,3 pontos neste mês, queda de 1,8%. Em re-
lação ao mesmo período do ano passado, o IE registrou alta de 9%. 
Os dados são levantados pela FecomercioSP e captam a percepção 
dos varejistas sobre o volume de mercadorias estocadas nas lojas, 
variando de zero (inadequação total) a 200 pontos (adequação total). 
A marca dos cem pontos é o limite entre inadequação e adequação. 
O IE mostra comportamento condizente com a onda de otimismo, 
principalmente por causa dos resultados eleitorais, que, na visão do 
empresariado, é uma oportunidade para a retomada da economia.

H - Acampamento Especial 
O Acampamento de Ano Novo na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, 
começa amanhã (28) e vai até terça-feira (1º), com entrada gratuita. 
O ponto alto do evento é a primeira missa do ano, à 0h05, após a con-
tagem regressiva para o início de 2019. São esperadas 15 mil pessoas 
para os cinco dias. Além das palestras, oração do terço, Adoração ao 
Santíssimo Sacramento, missas e luau com Brais Oss, todas as noites, 
a partir das 21h, haverá show. Os convidados para animar a festa são: 
Eugênio Jorge, Suely Façanha, Davidson Silva, André Florêncio, Fá-
tima Souza e Thiago Tomé. A programação completa está disponível 
no link: (https://eventos.cancaonova.com/edicao/acampamento-de-
-ano-novo-21/).

I - Recorde de Empregos
Os pequenos negócios registraram, em novembro, o décimo primeiro mês 
consecutivo de saldo positivo de empregos. Segundo os dados do Caged, 
as micro e pequenas empresas foram responsáveis pela geração de 69 
mil empregos formais celetistas no país, enquanto o saldo apresentado 
pelas Médias e Grandes Empresas foi negativo (-9,2 mil empregos), 
ou seja, mais demitiram do que contrataram.  O resultado é o melhor 
registrado para os meses de novembro dos últimos quatro anos, fi cando 
abaixo apenas do saldo registrado em novembro de 2014. As MPEs que 
atuam no Comércio puxaram a geração de empregos no último mês, 
tendo sido responsáveis pela criação de mais de 68 mil novos postos de 
trabalho, segundo o Sebrae. 

J - Índices de Segurança
O Estado de São Paulo registrou nos últimos 12 meses os menores 
índices de violência da série histórica, iniciada em 1995. Na avaliação 
do governador Márcio França, esses resultados foram possíveis “graças 
à dedicação e ao espírito público dos 111 mil policiais civis e militares 
paulistas”. A taxa de homicídios, por exemplo, caiu para 6,83 casos para 
cada grupo de 100 mil habitantes. Isso signifi ca que São Paulo tem menos 
mortes violentas que cidades como Miami (11,57), Washington (16,15) 
e Chicago (24,07). Na média dos demais estados brasileiros o índice 
de homicídios fi ca acima de 26 para cada grupo de 100 mil habitantes. 
Ou seja, em São Paulo o risco de se morrer assassinado é quase 400% 
menor que nos demais estados brasileiros.

A - Contra a Dengue
A Comissão Europeia acaba de conceder autorização de comercialização 

imersão será realizado em Santiago (Chile), com missão entre os dias 
24 e 29 de março. O Chile é o melhor país para se iniciar um negócio 
na América Latina de acordo com a última edição da Global Entrepre

A produção depende da 

forma de alocar capital 

e mão de obra em uma 

sociedade

Os impostos podem co-
laborar na alocação ou 
realocação dos recur-

sos entre os diferentes fatores 
de produção, por diferentes 
regiões ou entre os diferentes 
setores. Quanto mais altos 
são os impostos, ou maior a 
tributação, os recursos da so-
ciedade são sistematicamente 
transferidos para segmentos 
de baixa tributação. Da mesma 
forma, quando um desconto 
sobre um imposto é oferecido, 
ele poderá incentivar a aloca-
ção de recursos em favor do 
desenvolvimento de indústrias 
nascentes. 

Pode haver uma realoca-
ção de recursos de regiões 
altamente tributadas para as 
regiões com baixa tributação. 
Os impostos podem mudar o 
padrão de produção em uma 
economia. A produção de 
bens de luxo pode ser restrin-
gida e a de bens de primeira 
necessidade melhorada. Um 
elevado imposto sobre bens 
de consumo luxuosos tem um 
impacto benéfico, uma vez 
que os recursos da produção 
desses bens serão desviados 
para bens essenciais ou de 
primeira necessidade com a 
baixa tributação atuando como 
força estimuladora.

Alguns impostos, no entan-
to, podem provocar uma má 
alocação de recursos, mudan-
do o padrão de produção de 
alguns setores de uma manei-
ra socialmente indesejável. 
Assim, tributos e encargos 
incidentes sobre o emprego, 
se forem elevados, a geração 
de emprego é desestimulada e 
cresce o desemprego. Os altos 

tributos e encargos – gerando 
ônus elevados sobre a geração 
do emprego – desestimulam a 
geração de novas contratações 
ou posições de trabalho. 

O aumento do emprego for-
mal é desestimulado. Isto re-
presenta uma contradição em 
uma sociedade que necessita 
reduzir o desemprego. 

As empresas contratarão 
apenas em situações em que a 
mão de obra apresentar grande 
efi ciência produtiva. A alta 
tributação e os encargos geram 
uma alocação efi ciente da mão 
de obra na empresa, ou seja, o 
trabalhador é contratado por 
estas empresas apenas quando 
extremamente necessário.

Alguns tributos podem pro-
mover uma realocação de-
sejável de recursos se forem 
reduzidos e no caso das taxas 
e encargos sobre salários, a 
sua diminuição ou a elimina-
ção de alguns dos ônus pode 
causar melhorias sociais. Pode 
gerar o esperado aumento do 
emprego.

Assim, não podemos ne-
gligenciar as implicações 
sistêmicas de longo prazo, 
quando os excessos tributários 
incidem sobre a mão de obra 
para as empresas que estão 
nascendo, para as “startups”, 
ao desestímulo intrínseco ao 
empreendedorismo, levando 
empresas a reduzirem as con-
tratações ao mínimo, reduzin-
do a quantidade e a formação 
de novos empresários, gerando 
ciclicamente um freio ao de-
senvolvimento e à desejada 
redução do desemprego.

(*) - Bacharel em Ciências 
Econômicas pela USP, é coordenador 
do curso de Engenharia de Produção 

da Universidade Mackenzie.
(**) - É professor de planejamento 

estratégico e logística da 
Universidade Mackenzie, mestrado e 

doutorando em Administração. 

Agostinho Celso Pascalicchio (*)
e Luiz Antonio de Lima (**)

Ele defendeu o enfrenta-
mento à sonegação e à 
prática de fraudes na ar-

recadação de impostos. “Existe 
um trabalho muito forte para 
coibir a concorrência desleal. 
Se todos os contribuintes pa-
gassem, todos pagariam menos, 
é isso que nós queremos”, disse. 

Para Rachid, o trabalho da 
Receita está na origem de inves-
tigações de casos de corrupção. 
“Muitas dessas operações foram 
iniciadas pelo trabalho das 
equipes da Receita, das equipes 
de inteligência ou mesmo de 
fi scalização”, disse. No vídeo, 
Rachid faz um balanço da ges-
tão do governo no setor e cita 
os avanços nos atendimentos 
virtuais personalizados, que 
chegam a 90% dos casos, e no 
tempo de abertura de empre-
sas, que foi reduzido no país. 

“Chegamos agora a 48% das 

Secretário da Receita Federal, Jorge Rachid.

Após um primeiro semestre 
com abertura de postos de 
trabalho abaixo do esperado, 
o setor supermercadista vem 
mantendo o bom desempenho 
e, pelo quarto mês consecu-
tivo, registrou aumento no 
número de empregos. Em 
outubro, os supermercados 
paulistas criaram 5.938 vagas, 
conforme dados divulgados 
pelo Caged e analisados pela 
Apas. Este é o terceiro melhor 
novembro para a série desde 
2011.

Este resultado é conside-
rado bom e tradicional para 
o mês, já que novembro é 
sempre o pico das contrata-
ções. Dezembro é outro mês 
de crescimento de empregos 
no setor, mas, mesmo assim, 
a projeção feita pela Apas 
de encerrar o ano de 2018 
com mais de 12 mil vagas 

Em outubro, os supermercados paulistas criaram 5.938 vagas.

Dívida Pública Federal 
ultrapassa R$ 3,8 
trilhões

O elevado volume de emissões 
de títulos fez a Dívida Pública Fede-
ral (DPF) ultrapassar a barreira de 
R$ 3,8 trilhões. Segundo o Tesouro 
Nacional, o indicador fechou o mês 
passado em R$ 3,827 trilhões, com 
alta de 1,69% em relação a outubro. 
A Dívida Pública Mobiliária (em 
títulos) Interna, em circulação no 
mercado nacional, subiu 1,59%, 
passando de R$ 3,622 trilhões para 
R$ 3,679 trilhões. 

No mês passado, o Tesouro 
emitiu R$ 34,49 bilhões a mais 
do que resgatou, principalmente 
em títulos prefi xados e em títulos 
corrigidos pela taxa Selic (juros 
básicos da economia). O estoque 
também subiu por causa da apro-
priação de juros, que somou R$ 
23,20 bilhões. A apropriação de 
juros representa o reconhecimento 
gradual das taxas que corrigem os 
juros da dívida pública. As taxas são 
incorporadas mês a mês ao estoque 
da dívida, conforme o indexador 
de cada papel.

A forte alta do dólar no último 
mês fez a Dívida Pública Externa 
subir 4,27% em novembro. O es-
toque passou de R$ 140,95 bilhões 
para R$ 146,96 bilhões, motivado 
principalmente pela valorização de 
3,92% da moeda norte-americana 
ocorrida no mês passado. Apesar 
da alta em novembro, a DPF está 
próxima do limite inferior das 
previsões do Tesouro. De acordo 
com o Plano Anual de Financia-
mento, divulgado no início do ano, 
a tendência é que o estoque da 
DPF encerre o ano entre R$ 3,78 
trilhões e R$ 3,98 trilhões (ABr).

Estudo da Escola de Matemática 
Aplicada da Fundação Getulio 
Vargas (FGV EMAp) revela que 
a possibilidade de a Mega-Sena 
da Virada ter um único apostador 
premiado é 0,6%, levando em con-
sideração que o volume de apostas 
é de 350 milhões de bilhetes, similar 
ao ocorrido em 2015 e 2016. Ainda 
de acordo com o levantamento, a 
probabilidade maior é que o prêmio 
de R$ 200 milhões seja dividido 
entre seis ou sete vencedores.

“A probabilidade de repartição 
do prêmio entre seis ganhadores 

é de 14,9%, o mesmo percentual 
de chances de o concurso premiar 
sete ganhadores. Portanto, o 
valor mais provável que cada ven-
cedor ganhará é de 35 milhões ou 
30 milhões de reais (seis ou sete 
apostas vencedoras, respectiva-
mente). Em seguida, aparecem 
as probabilidades de oito e cinco 
vencedores, com 13% e 12,8%, 
respectivamente. A chance de 
acontecer nove ganhadores é 
de 10,1%, explica o professor 
da FGV EMAp, Moacyr Alvim 
Silva (FGV).
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Se todos contribuintes pagassem, 
pagaríamos ‘menos’ impostos

Em vídeo de balanço publicado pelo Ministério da Fazenda, o secretário da Receita Federal, Jorge 
Rachid, disse que o órgão tem atuado não apenas para coibir infrações tributárias, mas para combater 
a concorrência desleal

ção, de 14 dias para 6,4 dias. “Fora 
a redução de 90% em termos de 
documento, 60% em termos de 
preenchimento de formulários”.    

Segundo Rachid, a Receita 
deve seguir investindo nesse 
processo de simplifi cação tribu-
tária como forma de melhorar 
o ambiente de negócios. Ele 
defendeu que as mudanças no 
setor devem ser contínuas e 
não precisam estar vinculadas 
a um único projeto e citou o 
caso do PIS e da Cofi ns. “É um 
tributo muito complexo, que 
gera litígio, gera dúvidas por 
parte do contribuinte, até para 
os agentes do Fisco. Então, 
como já dito, reforma tributá-
ria não é um grande evento, é 
um processo. E dentro desse 
processo, podemos e devemos 
avançar muito para melhorar 
o ambiente de negócios no 
Brasil”, disse (ABr).

aberturas de empresas de até 
3 dias. No conjunto total, 81% 
em até uma semana, então foi 
muito expressiva a redução de 
tempo”. Também ressaltou a 
conclusão parcial do portal único 

de comércio exterior, que já está 
em funcionamento para expor-
tação, faltando ainda a etapa da 
importação.A ferramenta vai 
permitir a redução, no caso da 
burocracia exigida para a exporta-

Supermercados paulistas 
abriram quase seis mil postos

criadas no setor é difícil de se 
concretizar. 

“O ano de 2018 foi extrema-
mente difícil, com cálculos na 
ordem de 500 milhões de reais 
perdidos pelo setor devido à 
greve dos caminhoneiros e à 
retomada lenta da economia. 

As 12 mil vagas previstas para 
o setor supermercadistas não 
serão atingidas e fi carão entre 
quatro e cinco mil contrata-
ções”, explicou o economista 
da Apas, Thiago Berka. Em 
2017, foram criadas 8.592 
vagas (AI/Apas).

Probabilidades da Mega Sena da Virada

O Índice de Confi ança da Construção (ICST), 
calculado pela Fundação Getulio Vargas, (FGV) 
subiu 0,8 ponto em dezembro, na comparação com 
novembro e alcançou 85,5 pontos. É o maior nível 
desde dezembro de 2014, quando chegou a 88,8 
pontos. Segundo a pesquisadora da FGV Ana Maria 
Castelo, os empresários perceberam melhora no 
ambiente de negócios da construção ao longo de 
2018, “mas isso não vai se traduzir em um resultado 

positivo para o PIB do setor”.
O Índice de Situação Atual, que mede a percepção 

sobre o presente, subiu 0,6 ponto de novembro para 
dezembro e chegou a 74,7 pontos, o maior nível desde 
abril de 2015 (75,5 pontos). O Nível de Utilização da 
Capacidade do setor avançou 1,9 ponto percentual, 
para 66,6%. As expectativas de recuperação da de-
manda do setor estão se refl etindo positivamente nas 
intenções de contratação (ABr).

Aumenta a confi ança dos empresários da construção
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O legado de Michel
Michel Temer deixa o 

comando do governo 

sob alta taxa de 

desaprovação. Retrato 

de um Brasil que 

costuma surfar na onda 

de versões fantasiosas

Pois qualquer analista 
responsável, ao colocar 
a lupa sobre o país de 

tempos atrás e o de hoje, 
enxergará a abissal diferença 
entre os dois entes: o de ontem, 
destroçado, sob a maior reces-
são econômica da história, e o 
da atualidade, com juros e in-
fl ação controlada, resgatando 
a confi ança perdida, fazendo 
voltar investidores, as contas 
do Estado sob controle e um 
conjunto de reformas, dentre 
as quais a trabalhista, a do En-
sino Médio e a PEC limitando 
gastos públicos.

O que explica a imagem 
negativa da administração 
Temer? O drible que parte da 
mídia patrocinou na versão de 
um diálogo gravado no Palácio 
do Jaburu. O bumbo do grupo 
midiático mais poderoso do 
país bateu no arremate da 
interlocução mantida pelo pre-
sidente com um empresário. 
“Tem que manter isso, viu”? 
A fala anterior do fi gurante 
referia-se ao fato de “estar 
bem” com o então presidente 
da Câmara. E o que se viu, 
meses a fi o, foi a inferência:  
Temer se referia à entrega de 
dinheiro, coisa que “deveria 
ser mantida”. 

Com essa ilação, o Brasil per-
deu a chance de caminhar mais 
célere na rota dos avanços. A 
reforma da Previdência, por 
exemplo, teria sido aprovada. 
A lama que a Operação Lava 
Jato jogou no manto da política, 
com denúncias sobre empre-
sários, executivos e políticos, 
acabou convergindo para a 
fi gura do presidente. Que não 
se dobrou ao claro objetivo do 
tiroteio midiático: tirar Michel 
do assento presidencial.

O fato é que o país, mesmo 
sob o fardo de 13 milhões de 
desempregados, caminha len-
tamente, registrando avanços 
aqui e ali; aprovando pautas 
de relevo; alargando o acesso 
às privatizações; promovendo 
entendimentos com a União 
Européia; assumindo compro-
missos junto ao G-20, grupo 
das 20 maiores economias 
mundiais; participando de 
encontros com parceiros dos 
BRICs (Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul); refor-
çando vínculos comerciais com 
a União Econômica Euroasiá-
tica; debatendo as mudanças 
climáticas com as Nações 
envolvidas no Acordo de Paris. 

Com os vizinhos, o Brasil tem 
se esforçado para fortalecer 
parcerias, sob o compromisso 
de dar força ao Mercosul. 

O Brasil a ser comandado 
pelo presidente Jair Bolso-
naro sai das profundezas do 
buraco onde foi deixado pela 
administração petista. Não 
navega em águas tranquilas, 
eis que grandes carências ain-
da corroem o corpo nacional. 
Milhões de brasileiros ainda 
não têm acesso ao pão sobre 
a mesa. Os programas sociais, 
mesmo ampliados, como o 
Bolsa Família, não conseguem 
eliminar bolsões de pobreza 
que habitam o piso da pirâmide 
social. A violência se espalha 
pelo território, a denotar a 
organização de gangues e 
quadrilhas.

Mas os fundamentos que 
inspiram a retomada da eco-
nomia foram lançados. O 
empresariado retoma o fôlego, 
reconhecendo que foram lan-
çadas as condições para um 
empuxo mais forte na frente 
dos investimentos. A área de 
trabalho viu-se desafogada 
com a redução de cerca de 
40% nas reclamações judiciais, 
graças à reforma trabalhista.

Parlamentar desde os idos 
de 80, presidente da Câmara 
por três vezes, Michel Temer 
colocou em prática sua visão 
parlamentarista, ao abrir inten-
sa articulação com o Congresso 
Nacional. 

Pode-se dizer que governou 
por meio de um semipresiden-
cialismo. Esteve todo tempo 
promovendo encontros com 
parlamentares e lideranças 
partidárias. Assim conseguiu 
aprovar o programa de refor-
mas que marca sua passagem 
pelo Planalto. Constituciona-
lista, Michel Temer também 
deixa um legado ao Congresso. 
Trata-se de sua interpretação 
sistêmica à questão de tranca-
mento de pauta por Medidas 
Provisórias. 

Quando presidia a Câmara 
em 2009, propôs esta solução 
ímpar na história constitu-
cional: “Na verdade, o cons-
tituinte não quis sobrestar 
absolutamente todas as de-
liberações legislativas, mas 
apenas aquelas que também 
são previstas para Medida 
Provisória, ou seja, as demais 
espécies normativas não estão 
abrangidas na disposição do 
art. 62, § 6º, CRFB/88”. A tese 
deu mais autonomia ao Poder 
Legislativo na sua função pri-
mária, a atividade legislativa.

Michel deixará o Palácio do 
Planalto pela porta da frente.

 
(*) - Jornalista, é professor titular 

da USP, consultor político e de 
comunicação Twitter@gaudtorquato. 

Acesse o blog
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Quatro dias antes de tomar 
posse, o presidente eleito Jair 
Bolsonaro vai se reunir com 
o primeiro-ministro de Israel, 
Benjamin Netanyahu, em um al-
moço no Forte de Copacabana, 
no Rio de Janeiro. O encontro 
será amanhã (28), um dia antes 
da mudança de Bolsonaro e da 
família para Brasília. A conversa 
ocorre no momento em que 
Bolsonaro avisou que pretende 
transferir a Embaixada do Bra-
sil de TelAviv para Jerusalém.

De acordo com a Embaixada 
de Israel no Rio de Janeiro, 
Netanyahu não vai participar da 
posse do presidente eleito no pró-
ximo dia 1º de janeiro, em Brasília. 
O primeiro-ministro israelense 
antecipou seu retorno a Israel, 
após a decisão do Parlamento 
do país de antecipar as eleições 
gerais para 9 de abril de 2019.

Depois do almoço com Bol-
sonaro, Netanyahu participa da 

Presidente eleito, Jair Bolsonaro.

O deputado Antônio Im-
bassahy (PSDB-BA) fez um 
balanço dos seus mandatos. 
Entre os pontos destacados, 
o tucano falou a respeito do 
impeachment, reformas da 
previdência e tributária, além 
da recuperação da economia 
como um dos pontos chaves 
para erradicação do desem-
prego. Durante seu mandato, o 
parlamentar foi líder da legenda 
por duas vezes, uma em 2014 
outra em 2016. 

Ao ser questionado, ele decla-
rou ter sido uma grande honra. 
“Para mim foi uma alegria muito 
grande, um período inclusive 
que a gente enfrentou com 
muita determinação as denún-
cias de corrupção da Petrobras. 
Esse trabalho todo foi feito 
e a nossa bancada colaborou 
também com o processo de im-
peachment da ex-presidente”, 
recordou o tucano. No começo 
de fevereiro de 2017, ele deixou 
a Câmara para comandar a 
Secretaria de Governo. 

Ele ocupou o cargo de mi-
nistro até dezembro do mesmo 
ano, quando retomou os tra-
balhos no Poder Legislativo. 
No fi nal de janeiro, encerra o 

Deputado Antônio Imbassahy 

(PSDB-BA).
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Brasil condena ataque 
terrorista na Líbia

Em nota à imprensa, divulgada 
ontem (26), o governo brasileiro 
condena o ataque à sede do Mi-
nistério dos Negócios Estrangeiros 
da Líbia, em Trípoli, que deixou 
três mortos e ao menos 10 feri-
dos. O comunicado do Ministério 
das Relações Exteriores destaca 
que a solução está na negociação 
mediada pela ONU em busca de 
uma “solução política defi nitiva” e 
repudia qualquer ação de caráter 
terrorista.

“Brasil reitera seu fi rme repúdio 
a todos os atos de terrorismo, inde-
pendentemente de sua motivação”, 
diz o texto. “O governo brasileiro 
manifesta seu apoio à busca de 
uma solução política defi nitiva 
para a Líbia, em conformidade 
com o plano de ação auspiciado 
pelo Representante Especial do 
Secretário-Geral da ONU, com 
vistas à paz e à estabilidade du-
radouras e à efetiva contenção de 
grupos extremistas no país.”

No dia de Natal (25), o Ministé-
rio dos Negócios Estrangeiros da 
Líbia foi alvo de atentado com três 
explosões na capital Trípoli. Um 
veículo com bomba explodiu pró-
ximo ao prédio. Após o incidente, 
houve dois atentados suicidas. Uma 
pessoa invadiu o segundo andar do 
ministério e ativou a bomba que 
portava. No térreo, outro terrorista 
provocou explosão com bomba que 
carregava em uma mala (ABr).

O combate ao tabagismo foi 
um dos temas discutidos no 
Senado em 2018. A principal 
polêmica está no contraponto 
entre a saúde dos usuários e 
a economia dos estados pro-
dutores de tabaco. O projeto 
de maior destaque sobre o 
tema é o que traz uma série de 
restrições à produção, apre-
sentação e comercialização de 
fumígenos. O texto, do sena-
dor José Serra (PSDB-SP), foi 
aprovado em novembro pela 
Comissão de Transparência. 

A diferença de visões sobre 
o texto se evidenciou em 
vários documentos externos 
recebidos, como cartas de 
apoio de entidades ligadas à 
saúde e ao combate ao taba-
gismo e até moções de repúdio 
de municípios produtores. O 
projeto veda a propaganda 
de cigarros e outros produtos 
para o fumo e proíbe o uso de 
aditivos de sabor e aroma a 
esses produtos. Além disso, 
padroniza as embalagens de 
cigarro, consideradas uma 
forma de publicidade. Para 
os defensores do projeto, a 
indústria do tabaco tenta ga-

A senadora Ana Amélia vê com preocupação o projeto de

José Serra com restrições aos produtos do tabaco.

Aumento de penas, crimi-
nalização de condutas 
abusivas até então igno-

radas pela legislação e a criação 
do Sistema Único de Segurança 
Pública (SUSP) - buscando 
o planejamento estratégico 
para o setor - foram algumas 
das contribuições recentes da 
comissão ao tema.

O SUSP promove a integração 
das instituições de segurança 
federais, estaduais e municipais 
para um compartilhamento de 
dados que estruture melhor 
o combate à criminalidade. 
Foram criadas medidas para 
unifi car bases de dados sobre 
ocorrências criminais, metas 
para a unifi cação dos cursos de 
formação policial e a previsão 
de que estados e municípios 
precisarão elaborar planos de 
segurança pública para receber 
recursos da União.

“Busca-se traçar uma política 
única para o Brasil, embora ela 
possa ser adaptada no caso de 
cada estado, com a supervisão 
a distância da Polícia Federal. 
Com isso, o governo federal tam-
bém fi ca na obrigação de ajudar 
fi nanceiramente esse sistema de 
polícia e de segurança pública 
nos estados e municípios”, expli-

A Comissão de Constituição e Justiça foi presidida nos últimos dois anos pelo senador Edison 

Lobão (ao centro).
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Personalidade 
civil ‘começa’ com 
fecundação do óvulo

Proposta em discussão na Câ-
mara altera o Código Civil para 
estabelecer que a personalidade 
civil começa com a concepção do 
embrião vivo – a partir da fecun-
dação do óvulo. Na prática, o texto 
pretende equiparar o embrião 
vivo ao ser humano já nascido, 
conferindo a ele todos os direitos 
previstos no ordenamento jurídico 
brasileiro. O período embrionário 
termina na 8ª semana após a fecun-
dação, quando o embrião passa a 
ser denominado feto.

O texto atual do Código Civil 
estabelece que a personalidade 
civil começa com o nascimento 
com vida; resguardando-se, desde 
a concepção, os direitos do feto. 
Autor do projeto, que traz a alte-
ração, o deputado Marcos Reategui 
(PSD-AP) sustenta que a vida 
humana se inicia com o embrião 
vivo. Para ele, permitir o aborto 
e institucionalizar a interrupção 
consciente da vida do embrião 
vivo signifi ca grave violação dos 
Direitos Humanos.

“Não tenho dúvida de que o 
embrião vivo e também o feto são 
titulares de direito e possuem dig-
nidade, que é constitucionalmente 
protegida”, disse. A dignidade da 
pessoa humana é um dos princípios 
fundamentais da Constituição Fe-
deral de 1988. Reategui cita ainda 
pesquisa do Instituto Datafolha 
segundo a qual 59% da população 
é contrária a descriminalização do 
aborto (Ag.Câmara).

Comissão priorizou propostas ligadas 
a segurança e legislação penal

Colegiado temático mais demandado do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça direcionou suas 
atenções, nos últimos dois anos, para um dos temas que mais tem preocupado a sociedade brasileira: 
a segurança pública

cou o presidente da Comissão, 
senador Edison Lobão (MDB-
-MA), sobre os trabalhos da 
comissão nos dois anos em que 
esteve sob seu comando.

O aumento da pena para di-
versas modalidades de roubo, 
incluindo o de caixas eletrôni-
cos com o uso de explosivos, 
foi obtido com a sanção da Lei 
13.654. Originária do projeto 
de Otto Alencar (PSD-BA), a 
nova lei eleva em dois terços a 

pena por roubo quando há uso 
de explosivos para destruir um 
obstáculo. Já a prática de furto 
com o emprego de explosivos 
passa a ser uma modalidade de 
furto qualifi cado, com pena de 
quatro a dez anos de prisão, 
além de multa. 

Mudanças na legislação penal 
que benefi ciam as mulheres, em 
particular, foram destacadas 
pelo parlamentar, como a que 
criminaliza o assédio dentro do 

transporte público, o chamado 
crime de importunação sexual, 
com pena variando de 1 a 5 
anos. “As pessoas constrangem 
senhoras que precisam usar o 
sistema público e não poderiam 
prosseguir sem a pena devida. 
Não havia lei que contemplasse 
a punição de alguém que come-
tesse um crime dessa natureza. 
Agora já existe a lei, e punindo 
severamente”, frisou Lobão 
(Ag.Senado).

Debate sobre tabagismo 
contrapôs saúde e economia

rantir o mercado futuro tendo 
como principais alvos crianças 
e adolescentes. 

Além disso, eles argumen-
tam que os custos totais da 
assistência médica e da perda 
de produtividade gerados pelo 
tabagismo são mais de quatro 
vezes maiores que a arrecada-
ção gerada pelos cigarros no 
Brasil. Esses custos são estima-
dos em R$ 57 bilhões ao ano, 
enquanto a arrecadação dos 
impostos gerada pelo cigarro, 
segundo organizações contra 

o tabaco, é de R$ 13 bilhões.
Senadores de estados pro-

dutores de tabaco, como Ana 
Amélia (PP-RS), demonstram 
preocupação com as famílias 
que vivem do cultivo da planta. 
O Rio Grande do Sul é o maior 
produtor de fumo do país e teria 
vários municípios prejudicados, 
segundo a senadora. Apesar 
de concordar que as medidas 
preventivas são importantes, 
ela disse que é preciso pensar 
também em outra questão 
social (Ag.Senado).

Bolsonaro se reúne com 
Netanyahu antes da posse

cerimônia religiosa conhecida 
como Shabat, na sinagoga Kehi-
lat Yaacov, em Copacabana. 
No domingo (30), ele concede 
entrevista coletiva no Rio de 
Janeiro. Bolsonaro pretende 
transferir a Embaixada do Bra-
sil em Israel de TelAviv, capital 

administrativa, para Jerusalém. 
A decisão gera polêmicas, mas 
o presidente eleito demonstra 
estar determinado a concreti-
zar a medida. “Quem decide a 
capital do Estado é o respectivo 
Estado”, afi rmou Bolsonaro em 
postagem no Twitter (ABr).

Imbassahy faz 
retrospectiva

e aponta desafi os

segundo mandato. Imbassahy 
reiterou que o ponto essencial 
agora é priorizar o emprego e 
renda dos brasileiros. “É funda-
mental que a nossa economia 
possa ser recuperada e, para 
isso, precisa trazer investimen-
tos, restaurando a confi ança no 
país. Um fator determinante são 
as reformas, em especial a da 
previdência”, declarou.

Imbassahy também elogiou a 
qualidade dos quadros eleitos 
pelo partido. “O PSDB conti-
nua forte e vivo”, ressaltoum 
(psdbnacamara).
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Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0037177-65. 2018.8.26.0002 O MM. Juiz de 
Direito da 3ª VC, do Foro Regio nal II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr. Fabricio Stendard, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Elaine Oliveira De Sobral, Brasileiro, RG 41.225.014-7, CPF 038.054.674-
43, com endereço à Rua Leon Carvalho, 353, casa 04, Jardim Martini, CEP 04439-030, - SP, que 

-16.2011.8.26.000

-se a executada em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Intimação dital

ada Mais. Dado e 
nesta cidade de São Paulo, aos 07 de dezembro de 2018.                                                                        

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0007193-64. 2018.8.26.0704 A MMa. Juíza de 
Direito da 2ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dra. Monica Lima Pereira, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Helen Siqueira Paiva, CPF 368.569.398-

-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
Intimação dital

 

-

lei. Nada Mais esta cidade de São Paulo, aos 28 de novembro de 2018.                  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0035257-56. 2018.8.26.0002 O MM. Juiz de 
Direito da 5ª VC, do Foro Regio nal II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Murilo Jerônimo De Almeida, RG 8967696, CPF 013.577.498-

tda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
 do CPC, foi determinada a sua Intimação dital

ito e 

-

ada Mais.         

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1005679-05.2017.8.26.0604 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª VC, do Foro de Sumaré, Estado de SP, Dr(a). Gilberto Vasconcelos Pereira Neto, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) PG -EPP, CNPJ 21.560.288/00 
01-29, com endereço à Rua Gaetano Domenico Sarubbi, 30, Jardim São Domingos, CEP 13053-

- - Centro de 
Gestão de Meios de Pagamento S.A.,  
rente à fatura de nº 25178667O, vencimento em 20/10/2016, venc. 
o reque rente, encontra-se em lugar ignorado, fica o me l Citado 

ada Mais /10/2018.       

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0010072-10. 2018.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª VC, do Foro Regional IV - P, Dr(a). Renato Guanaes Simões 
Thomsen, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Renata Tunes Perrucci, Brasileiro, RG 292669405, 
CPF 217.644.078-
União Social Camiliana e outro, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação 

 
.     

Intimação Prazo 30 dias. Proc. 0082336-28.2018.8.26.0100. A Drª. Helmer Augusto Toqueton 
Amaral, Juiz de Direito da 8º VC Tieme Nihomatsu, RG Nº 
60.661.067-4 e CPF/MF Nº 078.253.449.01, que , alegando em 
síntese: foi deferida a sua Intimação 

  dias.” e ciente(s) de que, nos 

a e 

            

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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QUINTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2018

FÉRIAS DE APRENDIZ
Empresa pode indenizar as férias não gozadas pelo aprendiz, existe 
obrigação de conceder o gozo ou pode ser opcional, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

O MEI PODE FAZER CONTRATO DE “PARCERIA” COM OUTRA MEI, 
PARA TRABALHAR EM SALÃO DE BELEZA, DIVIDINDO O VALOR 
RECEBIDO, PRECISA EFETUAR CONTRATO, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que a lei nº12.592/12 é omissa neste sentido, mas enten-
demos que o salão parceiro não poderá ser MEI. Assim, entendemos 
que um MEI não poderá contratar outro MEI para fins de parceria. Pela 
falta de dispositivo legal, orientamos também verificar junto a RFB.

MODELO DO CONTRATO INTERMITENTE
No contrato intermitente temos que efetuar os exames admissionais e 
demissionais, qual o prazo do contato e o que deve ser pago na rescisão, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

ESTABILIDADE PROVISÓRIA
Funcionário que fica afastado por 09 dias, devido a acidente de percurso, 
terá estabilidade? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL A ORIENTAÇÃO PARA O REGISTRO DE FUNCIONÁRIOS?
Segundo consta na CLT, Artigo 41, o empregador adota o meio de registro 
que melhor atenda a suas necessidades, podendo ser livro, ficha ou meio 
eletrônico este por sua vez deve atender as exigências do Artigo 4° da Porta-
ria MTE 41/2007. Quanto a orientação do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) é entrar em contato com eles ou pelo portal do governo federal.

ACORDO TRABALHISTA DE MEMBRO DA CIPA
Acordo trabalhista deve ser somente por iniciativa do empregado. 
Membro da CIPA pode solicitar o acordo, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CATPLUS GESTORA DE BENS LTDA.
CNPJ 13.090.719/0001-02 – NIRE 35224984232

Ata da Reunião dos Sócios Quotistas
Data e Horário: 26 de dezembro de 2018, às 9:00 horas Local: Sede social da empresa localizada na cidade de São
Paulo/SP, na Rua Maestro Cardim, n° 1.251, conjunto 95, Liberdade, CEP 01323-901. Mesa: Presidente, Gustavo Salume 
Teixeira. Secretário, Rafael Régis Salume Teixeira Presença: Presentes a totalidade dos sócios Convocação: Dispensada
Ordem do dia: Deliberar sobre a Redução do Capital Social, conforme previsão legal do artigo 1.082, inciso II, da Lei n° 
10.406/2002 – Código Civil. Deliberações: Aprovada por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições ou ressalvas, os 
sócios deliberaram: 1. Aprovar a redução do Capital Social em R$. 600.000,00 (seiscentos mil reais), passando do atual R$
6.900.000,00 (seis milhões e novecentos mil reais) para R$ 6.300.000,00 (seis milhões e trezentos mil reais). 2. A redução será
feita com a devolução à sócia MARIA CONCEIÇÃO SALUME TEIXEIRA de suas cotas sociais, em bem do seu Ativo Permanente
constituído de um terreno urbano, à Alameda Valência, constituído pelo LOTE N° 04 (quatro) da Quadra “19”. Do loteamento
denominado “ALPHAVILLE RESIDENCIAL “0”, no município de Santana do Parnaíba, comarca de Barueri, Estado de São Paulo,
com área total de 726,76 metros quadrados, medindo 22,00 metros de frente para a citada Alameda Valência; do lado direito
de quem da rua olha para o imóvel mede 37,41 metros, onde confronta com o lote n° 05; 35,66 metros do lado esquerdo,
onde confronta com o lote n° 03; e, 17,96 metros nos fundos, onde confronta com parte dos lotes n° 20 e 21, registrado 
na Matricula n° 92.532, do Primeiro Cartório de Registro de Imóveis de Barueri, contribuinte n° 24454-12-63-0148-00-000,
no valor contábil de R$ 606.799,46 e torna de R$ 6.799,46 (seis mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta e seis
centavos) mediante débito em conta corrente a ser liquidado no prazo máximo de 90 (noventa) dias, sendo que os sócios 
comprometem-se, neste ato, a restituir ao patrimônio da Sociedade o valor total recebido, caso haja oposição de algum credor,
nos termos do artigo 1.084, do Código Civil. 3. Alterar a redação da cláusula 5ª (quinta) do Contrato Social para refletir a 
redução do Capital Social aprovada nesta deliberação. Encerramento e Aprovação da ATA: A ATA foi lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes. Gustavo Salume Teixeira, CPF n° 352.095.548-21 – Presidente da Mesa; Rafael Régis
Salume Teixeira, CPF n° 357.408.998-85 – Secretário; Sócios: Gustavo Salume Teixeira, Rafael Régis Salume 
Teixeira, Sâmia Salume Teixeira, CPF n° 406.661.648-86 e Maria Conceição Salume Teixeira, CPF 295.660.958-05.

Strelitzia Administradora de Bens Ltda
CNPJ/MF 12.591.965/0001-85 - NIRE 35.224.717.463

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 16/10/2018
Data/Hora/Local: 16/10/2018, às 17hs, sede social, Rua Nísia Floresta, 334, Vila Carrão, CEP 03426-020, SP/SP. Mesa: 
Presidente-Sueli Gonçalo de Sousa; Secretária-Germana Gonçalo de Sousa. Presença: Totalidade, a saber: (i) Sueli Gonçalo 
de Sousa com 99,83%; (ii) Germana Gonçalo de Sousa com 0,17%. Convocação: Dispensada. Deliberações Aprovadas 
por Unanimidade: (1) Redução do capital social, por ser excessivo em relação ao objeto da sociedade, em conformidade 
com o artigo 1.082 do Código Civil, com diminuição da participação da sócia Sueli Gonçalo de Sousa, de R$ 2.995.000,00 
dividido em 2.995.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada quota, para R$ 695.000,00, dividido em 695.000 quotas, 
no valor nominal de R$ 1,00 cada quota, perfazendo a redução do capital social não integralizado pela sócia Sueli Gonçalo 
de Sousa, no valor de R$ 2.300.000,00 dividido em 2.300.000 quotas, passando o capital social, após a referida redução, 
para R$ 700.000,00, dividido em 700.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada quota, restando a integralizar em moeda 
corrente nacional, bens ou direitos, o valor de R$ 200.000,00, divididos em 200.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 
cada quota, a ser integralizado em 48 meses pela sócia Sueli Gonçalo de Sousa, cujo capital social passa a ser distribuí-
do entre os sócios, a saber: (i) Sueli Gonçalo de Sousa com R$ 695.000,00, dividido em 695.000 quotas, no valor nominal 
de R$ 1,00 cada quota, sendo que, R$ 495.000,00, foi devidamente integralizado em moeda corrente nacional, restando a 
integralizar no período de 48 meses, a partir da assinatura do presente ato, o valor de R$ 200.000,00, em moeda corrente 
nacional, bens ou direitos; (ii) Germana Gonçalo de Sousa, integralizou integralmente em moeda corrente nacional, as suas 
quotas subscritas, no valor de R$ 5.000,00, dividido em 5.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada quota. Ao final, a 
totalidade dos quotistas presentes manifestaram-se favoravelmente pela aprovação, sem ressalvas, da diminuição do capital 
social. Encerramento: Ata lida e assinada pelos presentes. Presidente-Sueli Gonçalo de Sousa; Secretária-Germana Gon-
çalo de Sousa. Sócias: Sueli Gonçalo de Sousa; Germana Gonçalo de Sousa; Advogado-OAB/SP 252.943-Marcos Feliciano. 

NEC LATIN AMERICA S.A.
CNPJ nº 49.074.412/0001-65 - NIRE: 35300091604

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 05/12/2018 
Data/Local: 05/12/2018, sede em São Paulo/SP, os Conselheiros de Administração, que assinam esta Ata, ele-
geram para o cargo de Diretor Geral das Operações Brasil, Yasushi Tanabe, CPF/MF 241.933.298-95 e inscrito 
no Sistema de Registro Nacional Migratório (SISMIGRA) da Polícia Federal RNM nº F035249L, na forma prevista 
no Artigo 15, §1º do Estatuto Social, para 1 mandato com validade até a AGO a realizar-se no 1º quadrimestre 
de 2019 ou até a eleição de novo Diretor Geral das Operações Brasil. O Diretor eleito declarou não estar inclu-
so em nenhum crime que o impeça de exercer atividade comercial. Após a eleição a Diretoria da Sociedade 
passa a ter a seguinte composição: (a) Presidente-Masazumi Takata, RNE G105696-0; CPF/MF 237.736.628-
74, (b) Vice-Presidente Econômico e Financeiro-Eiji Seki, RNE G354432-V, CPF/MF 239.651.138-60 e (c) 
Diretor Geral das Operações Brasil- Yasushi Tanabe, CPF/MF 241.933.298-95 e inscrito no Sistema de Re-
gistro Nacional Migratório (SISMIGRA) da Polícia Federal RNM nº F035249L. Permanecerão vagos os cargos de 
Vice-Presidente Executivo, Diretor Geral Adjunto das Operações Brasil e de Diretor de Controle e Finanças. Os 
termos desta ata foram aprovados pelos conselheiros que a subscrevem. SP, 05/12/2018. a.a. Masazumi Taka-
ta/Presidente, Ana Maria F. A. Ravaglia Duarte-Secretária, Conselheiros: Masazumi Takata, Toshiyuki Otake e 
Yukio Hioki. SP, 05/12/2018. JUCESP nº 590.484/18-7 em 20/12/2018. Flavia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

ATIVO R$
Circulante 2.172.411,94
Disponibilidades 1.175.299,68
Em Moeda Nacional 1.175.299,68
Dispon. em Moeda Estrangeira 225.405,26
Bancos-Depós. Moeda Estrangeira 198,39
Em Espécie 225.206,87
Outros Créditos 720.778,40
Carteira de Câmbio 556.580,00
 Diversos 164.198,40
 Adiantam. e Antecip. Salariais 13.927,67
 Adiantam. p/pgto p/nossa conta  -
 Impostos e Contrib. a Compensar  91.862,23
 Pagamentos a Ressarcir 4.550,00
 Devedores Diversos - País 53.858,50
Outros Valores e Bens 50.928,60
Despesas Antecipadas 50.928,60
Não Circulante 30.400,97
Permanente 30.400,97
Imobilizado de Uso 30.400,97
Imobilizações em Curso 18.348,45
Instalações 4.000,00
Móveis e Equipamentos de Uso 21.840,00
Sist. de Comunicação-Equipam. 9.800,00
Sistema de Processam. Dados 15.745,80
Sistema de Segurança 875,00
(-) Depreciação Acumulada (40.208,28)
Outros Ativos Intangíveis -
Gastos de Organiz. Expansão 2.506,00
(-) Amortização Acumulada (2.506,00)

TOTAL DO ATIVO 2.202.812,91

PASSIVO R$
Circulante 1.127.742,18
Obrig. p/Emprést. e Repasse -
Empréstimos no País -
- Em Moeda Nacional -
Outras Obrigações 1.127.742,18
Cobrança e Arrec. Tributos (IOF) 30.148,16
Câmbio  606.891,62
- Câmbio Vendido a Liquidar  -
- Obrig. por compra de Câmbio  606.891,62
Fiscais e Previdenciárias 40.513,00
Imposto Renda e Contr.Social -
Impostos e Contr. a Recolher 40.513,00
Diversos 450.189,40
Prov. p/Pagtos. a Efetuar 286.842,23
Credores Diversos - País  163.347,17
Não Circulante
Patrimônio Líquido 1.075.070,73
Capital Social 1.036.381,00

Domiciliados no País 1.036.381,00
Reservas de Lucros 0,86

Reservas de Lucros Especiais 0,86
Lucros ou Prej. Acumulados (53.947,26)

Prejuízo Exercício Anterior (278.160,06)
Exercício Atual (1º Sem/18) 224.212,80

Contas de Resultado 92.636,13
Receitas Operacionais  2.878.105,00
Despesas Operacionais  (2.732.000,64)
Receitas não Operacionais  4.571,15
(-) Despesas não Operacionais  (428,00)
Imp. de Renda e Contr. Social  (57.611,38)
TOTAL PASSIVO E PATR. LÍQUIDO 2.202.812,91

SAGITUR  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 61.444.949/0001-75

BALANCETE PATRIMONIAL - 30 de Novembro de 2018

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora

ELIANA CASTRO DOS SANTOS BONDEZAN
Contadora   -   

O ano acabou e você ainda 
não escolheu a escola 
em que seu fi lho vai 

estudar em 2019? Calma que 
ainda dá tempo de fazer a 
matrícula! E para ajudar você 
a fazer essa difícil tarefa, a 
coordenadora pedagógica do 
Colégio Marista Champagnat, 
de Ribeirão Preto, Juliana 
Christina Rezende de Souza, 
dá algumas dicas sobre o que 
levar em consideração antes 
de bater o martelo.

É claro que fatores como 
localização, preço e espaço são 
relevantes na hora de matricu-
lar a criança, mas há outras in-
formações que também devem 
ser levadas em consideração 
como a estrutura física, a pro-
posta pedagógica e os valores 
que o colégio defende, critérios 
fundamentais para se ter bons 
resultados no processo ensino-
-aprendizagem.

“A escola deve estar alinhada 
com os princípios da família e 
trabalhar em conjunto para o 
desenvolvimento integral da 
criança, transformando-a em 
um cidadão consciente, com-
prometido com o bem-estar 
coletivo é algo que deve ser 
considerado ao matricular seu 
fi lho”, ressalta Juliana.

Confi ra a seguir cinco dicas 
importantes que devem ser 
analisadas:
 1) Valores – avaliar os va-

Cinco dicas para escolher 
Avaliar a estrutura física, a proposta pedagógica e os valores defendidos pelo colégio são os pontos principais

pois no dia a dia podem 
surgir dúvidas, confl itos 
e situações que pedem 
moderação e orientação 
de todos os agentes do 
colégio. Por isso é vital sa-
ber como esses assuntos 
são tratados na escola e 
se isso está alinhado aos 
valores da sua família.

 5) Período integral ou 

ampliado – se seu fi lho 
precisa passar mais de 
um período na escola, 
lembre-se de conhecer 
as atividades oferecidas 
no contraturno, como é a 
organização dos estudos, 
projetos, entre outros. 
Aulas especiais e extra-
curriculares também 
precisam ser conhecidas, 
já que são igualmente 
importantes para a for-
mação da criança.

Feitas todas as avaliações ne-
cessárias e escolhida a escola 
que melhor se adequa à sua 
realidade, é interessante visi-
tar o colégio em momento de 
funcionamento das atividades. 
Esse momento pode ser deci-
sivo para coletar percepções 
sobre os momentos da vida 
escolar e pode infl uenciar, e 
muito, na hora de efetivar a 
matrícula.

Fonte e mais informações: 
(www.colegiosmaristas.com.br).

lores familiares presentes 
na escola é primordial. 
Como o colégio aborda a 
religiosidade, excelência 
acadêmica, formação 
humana, entre outros 
pontos, é um passo im-
portante na hora de esco-
lher a escola. O estilo de 
aprendizagem da criança 
também é um quesito 
para se considerar na 
hora de selecionar uma 
instituição de ensino.

 2) Metodologia – enten-
der como é a abordagem 
pedagógica da escola é 
fundamental. Conhecer 
o espaço físico da sala 
de aula e como é usado, 
os tipos de avaliações 
realizadas e quem as 
elabora são pontos a se 

considerar. Como é o uso 
da tecnologia, como é 
feito o apoio pedagógico 
e a orientação de estudos 
também são questões es-
senciais na hora da visita 
à instituição.

 3) Formação da equipe 

– os professores e co-
laboradores da escola 
devem ser capacitados 
para as atividades que 
exercem. Também é in-
teressante avaliar como 
acontece o processo de 
formação continuada da 
equipe para o desen-
volvimento do trabalho 
pedagógico.

 4) Relacionamento – con-
ferir como é a abordagem 
para mediação de confl i-
tos também é importante, 
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Não é novidade. Quando 

falamos em Internet 

das Coisas (IoT), a 

primeira coisa que nos 

vem à mente são os 

dispositivos inteligentes 

e conectados

Sejam os chamados we-
arables - como relógios 
e pulseiras -, sejam os 

eletrodomésticos, como gela-
deiras, fogões e aspiradores. O 
que muitos não sabem é que 
o potencial da tecnologia vai 
muito além dos smartdevices. 
O IoT requer mais do que sua 
capacidade de gerar impacto 
não só na vida pessoal dos 
indivíduos, mas na sociedade 
como um todo.

Setores fundamentais da 
indústria, como a de auto-
mobilismo, a de saúde e a de 
energia enxergam na Internet 
das Coisas um meio fundamen-
tal para atingir maturidade e 
ganho competitivo expressivo. 
Não por acaso, estima-se que 
os gastos com IoT superem 
a marca de US$ 1 trilhão até 
2022, de acordo com a consul-
toria IDC. E quando olhamos 
apenas América Latina, as 
previsões apontam para um 
crescimento ainda mais signi-
fi cativo, uma vez que ainda há 
bastante espaço para explorar.

Compreender, entretanto, 
que a IoT sozinha não é ca-
paz de gerar o impacto que 
se espera, tanto nas esferas 
econômicas como nas sociais, 
se faz primordial para compre-
ender as suas possibilidades. 
As novas tecnologias se com-
plementam. Exemplos disso 
são as novas criações e suas 
diversas aplicações em reali-
dade aumentada, inteligência 
artifi cial, machine learning e 
redes neurais. 

A combinação dessas tec-
nologias cria uma inegável 
capacidade de valor para 
diversos aplicações, nas espe-
ras públicas e privadas. Listo 
alguns exemplos:

Conhecido por ser uma 
tecnologia que permite 
que o mundo virtual seja 
misturado ao real, criando 
interações, a realidade au-
mentada combinada à IoT 
pode ajudar a transformar 
a forma como corporações 
realizam tarefas, criando 
uma nova forma de intera-
ção da máquina com o ser 
humano. Esse impacto se 
dará de forma mais eviden-
te na indústria, como de 
manufatura, de logística 
e de bens de consumo. A 
gigante de logística DHL 
e um número crescente 
de outras empresas, por 

exemplo, usam a tecno-
logia para aumentar a 
efi ciência e precisão do 
processo.

sente há mais de 50 anos, 
o conceito de inteligência 
artifi cial passa a ganhar no-
vas dimensões combinado 
com a Internet das Coisas. 
Expoente dessa junção, a 
indústria automobilística 
passa a sentir esse impacto 
com veículos guiados sem 
o intermédio humano (dri-
verless). 

Empresas como Uber, Tesla 
e Google já deram amostras do 
que pode vir a ser o carro au-
tônomo. Outros setores, como 
o fi nanceiro e de seguros, tam-
bém já sentem essa inovação. A 
Liberty Seguros, por exemplo, 
foi a primeira a colocar em 
prática a telemetria a favor 
dos segurados, ao investir R$ 
1 milhão no programa Direção 
em Conta, nos últimos anos.

fonte alimenta a outra, e as 
duas se complementam. É 
dessa forma que a tecnolo-
gia de Machine Learning se 
une ao conceito de Inter-
net das Coisas. A primeira 
é voltada, principalmente, 
para a análise de grandes 
volumes de dados como os 
gerados ostensivamente 
por dispositivos IoT. Para 
isso, utiliza diversas disci-
plinas de análise de dados 
indo desde preditiva e data 
mining até reconhecimen-
to de padrões. 

Um ótimo exemplo dessa 
junção é a plataforma da AWS 
de Internet das Coisas (AWS 
IoT). Ela provém acesso a 
outros serviços com capaci-
dade cognitiva, que facilitam o 
entendimento de informações 
em setores complexos, como 
saúde e logística.

ras -  A infraestrutura de 
IoT passa pelas demais 
tecnologias. Diante de tal 
cenário, e suas diferentes 
utilizações, os desafi os ain-
da serão enormes, assim 
como as oportunidades. 
Por isso, os profi ssionais 
que lidam com tecnolo-
gia também terão que 
se adaptar para atender 
a grande demanda por 
automatização em grande 
escala. Novos processos 
serão recriados. 

O importante é estar dispo-
nível e preparado para atuar 
nessas novas frentes de tra-
balho que demandarão muita 
pesquisa e desenvolvimento.

(*) - É Head de IoT da Semantix, 
empresa especializada em Big Data, 

Coisas e Análise de dados (http://
semantix.com.br/).

A Internet das Coisas e o 
seu poder muito além dos 
dispositivos conectados

Gabriel Dias (*)

Associação Brasileira dos Profissionais de Golfe - ABPG (PGA Brasil). Edital de
Convocação da AGO. A Associação Brasileira dos Profissionais de Golfe - ABPG, nos
termos estatutários, Convoca os srs. Associados para se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária (AGO), em primeira convocação às 10h00 ou em segunda e última
convocação,  às 10h30 do dia 29 de janeiro de 2019 (terça-feira), nas dependências
do PL Golf Club, situado na Estrada da PL, S/N, na cidade de Arujá, CEP: 07422-000,
com a seguinte ordem do dia: eleição e posse dos dirigentes da ABPG (Presidente;
Vice Presidente Técnico; Vice Presidente Administrativo; Vice Presidente Financeiro
e Vice Presidente de Marketing e Membros do Conselho Fiscal, sendo (3) efetivos e
(3) suplentes). As chapas poderão ser inscritas até às 15h00 do dia 14 de janeiro
2019, mediante protocolo da inscrição diretamente com o Secretário Executivo da
ABPG, Sr. Diego Hans, na sede temporária da ABPG, na Rua Piauí, 561 Higienópolis,
em São Paulo-SP, CEP 01241-001. No pedido de inscrição da chapa deverão constar
os nomes dos candidatos a cada cargo e o nome e qualificação completa do
representante da chapa, que responderá plenamente por ela e, que deverá ser pessoa
com endereço certo e fixo no Brasil. Todo o processo eleitoral, desde a publicação deste
edital até a posse dos eleitos, observará o Estatuto Social. O Associado, candidato ou
não, que quiser postular direito que entenda possuir ou quiser manifestar-se sobre o
processo eleitoral, deverá fazê-lo por escrito, entregando a petição na sede provisória
da ABPG, ao senhor Diego Hans, que assinará recibo contendo a data e horário do
recebimento. Luiz Martins - Presidente - Heleno Andrade Jr. - V.Presidente
Administrativo - Miguel Cavalieri - V.Presidente Financeiro.
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Especial
João Pedro C.Dorado

Fernando Otto/ANSA

A corrupção, em especial a Operação Lava Jato, esteve 
no centro do debate, marcado pela radicalização. 
Com menos tempo para campanha (45 dias, em 

vez dos 90, como ocorrera em 2014), os partidos intensi-
fi caram as mensagens contra seus adversários que, neste 
pleito, utilizaram intensamente uma poderosa ferramenta 
de propagação: as redes sociais.

Pelo Whatsapp, Facebook, Instagram e Twitter, os can-
didatos se comunicaram diretamente com os eleitores, 
atacaram adversários e se defenderam de acusações e 
das chamadas "fake news", notícias falsas espalhadas pela 
internet. "Isso [as redes sociais] reforçou, deu argumentos 
ou potencializou as críticas ao sistema. Se houvesse fake 
news e não todo o resto, o Bolsonaro não ganharia a eleição. 
Atribuir [a vitória de Bolsonaro] a isso é ignorar que o país 
passa por uma crise desde 2013", diz o cientista político e 
professor do Insper, Carlos Melo. 

"As fake news são importantes, mas não foi apenas isso 
que determinou o jogo". Melo se refere à crise institucional 
que abalou o país desde 2013, ainda no governo de Dilma 
Rousseff. A prisão de políticos e empresários ligados aos 
governos petistas, com casos comprovados de pagamento 

de propinas em troca de contratos estatais e vantagens em 
concorrências causou descrédito da população com relação 
à classe política. Para Melo, essa visão antissistema abriu 
espaço para o surgimento de um "outsider", ou um neófi to, 
que desse voz à indignação, agravada pela crise econômica 
iniciada em 2014.

"O Brasil mergulhou, a partir dos erros de condução 
econômica da presidente Dilma, numa grave recessão 
econômica, que levou ao desemprego, à diminuição da 
renda, que colocou algumas pessoas de volta na miséria 
e isso vai desgastando qualquer governo. A recessão fa-
voreceu para que a Lava Jato assumisse um papel central 
no debate político nacional. Corrupção sempre há, o que 
muda é a percepção das pessoas sobre isso. Com a crise 
econômica, essa percepção e a indignação fi cam sempre 
muito maiores", explica Melo.

"A Lava Jato revelou uma prática terrível por parte 
do sistema político. Não só do PT, mas PSDB, PMDB... 
a percepção sobre os políticos ficou um horror. O que 
se estabeleceu foi uma visão antissistema e isso favore-
ceu Bolsonaro, porque ele conseguiu se colocar como 
um 'outsider', apesar de estar no sistema político há 
30 anos. Quem menos tinha comprometimento com o 

Polarização e fake news 
marcaram eleições no Brasil

O ano de 2018 foi marcado por 
uma das eleições presidenciais 
mais polarizadas e imprevisíveis da 
história brasileira

Protesto contra Jair Bolsonaro em Curitiba: mulheres lideraram
rejeição de presidente eleito.

DW

Bolsonaro se mostrou representante de eleitores conservadores.

sistema foi ele. Ele nunca foi ministro, sempre foi um 
franco-atirador.

Acresce a isso o atentado que o atingiu, que o tirou dos 
debates. Ele praticamente não enfrentou contraditório", 
analisa. No dia 6 e setembro, enquanto era carregado em 
ato de campanha na cidade de Juiz de Fora, Bolsonaro foi 
esfaqueado por Adélio Bispo de Souza. Durante todo o 
resto da campanha, ele teve de usar uma bolsa de colos-
tomia para armazenar gases e fezes, motivo pelo qual não 
compareceu aos debates presidenciais organizados por 
veículos de comunicação do país.

    
"A Dilma e o Aécio disputavam por dentro do sistema [em 

2014]. Era o sistema brigan-
do entre si, os dois com os 
mesmos defeitos. Era o roto 
falando do rasgado. O caso 
de 2018 tem uma diferença 
porque foi uma briga de 
uma parte do sistema contra 
uma parte que não entrou 
nele. Havia uma visão não-
-politica, houve uma invasão 
de setores não-politizados, 
emocionados no sentido de 
destruir o sistema", destaca 
Carlos Melo.

Além do esfaqueamento 
de Bolsonaro, houve o caso 
do mestre de capoeira Moa 
do Katendê que, segundo 
testemunhas, foi apunha-
lado por Paulo Sérgio Fer-
reira de Santana, após uma 
discussão sobre política em 
Salvador, poucos dias antes 
do primeiro turno. "Os eleitores fi cam emocionados pelo 
clima de ódio criado pelas campanha e acabam a agindo 
emocionalmente nas ruas. O discurso dos candidatos é 
irresponsável porque desperta na sociedade esse compor-
tamento. Poderia ter sido até pior", analisa Melo.

Durante a campanha, Bolsonaro respondeu por um pro-
cesso de racismo, motivado por declarações dadas em uma 
palestra no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele relatou uma visita 
a um quilombo dizendo que o "afro-descendente mais leve 

de lá pesava sete arrobas" e que eles não serviriam "nem 
para reproduzir". Os ministros do TSE consideraram as 
declarações infelizes, mas não avaliaram que o crime de 
racismo foi confi gurado.

O clima de tensão foi agravado por boatos que circularam 
na internet como o de que Fernando Haddad seria defensor 
do chamado "kit gay". O TSE proibiu Bolsonaro de utilizar 
a afi rmação na campanha, por se tratar de notícia falsa. 
Bolsonaro também foi vítima de ataques pela internet, 
com postagens dizendo que o ataque que sofreu havia sido 
forjado para obter vantagem eleitoral, apesar de o então 
presidenciável ter perdido cerca de dois litros de sangue 
e corrido sério risco de vida na ocasião.

"A polarização tende a continuar, vai depender do 
sucesso do governo porque, se não tiver, o polo do 
Bolsonaro desaparece e outro vai se colocar no lugar. 
As pessoas vão procurar um outro 'outsider', talvez o 
Luciano Huck, o Joaquim Barbosa, alguém do Partido 
Novo. Se tiver sucesso, vai interessar ao bolsonarismo 
ter um antagonista, um fantasma a quem acusar que, 
no caso, é o PT. Defi nir o inimigo é uma forma de tentar 
reunir o próprio campo", conclui Carlos Melo.
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Além do esfaqueamento de Bolsonaro, houve o caso do mestre de capoeira
Moa do Katendê que, segundo testemunhas, foi apunhalado por Paulo Sérgio 

Ferreira de Santana, após uma discussão sobre política em Salvador,
poucos dias antes do primeiro turno.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 27 de Dezembro de 2018. Dia de Santa Fabíola, São File-
môn, São João Apóstolo e Evangelista, São Teófanes, São Máximo de 
Alexandria, São Teodoro, e Dia do Anjo Mehiel, cuja virtude é o amparo. 
Hoje faz aniversário o ator Gerard Depardieu que chega aos 70 anos, 
a corredora Roseli Machado que nasceu em 1970 e o ator Wilson Cruz 
que faz 45 anos e a vocalista Hayley Williams que é de 1988.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste grau é racional, sério e preocupado com 
tudo que o cerca. Possui um profundo respeito pelos laços familiares e 
os compromissos e a lealdade. Às vezes pode mostrar-se desconfi ado 
e prudente demais. Precisa ter cuidado com a tendência ao pessimis-
mo que o leva a desacreditar nas situações novas e inesperadas que 
surgem em sua vida.  É possuidor de muitos talentos e ideias, através 
do conhecimento pode desenvolver a habilidade para escrever e falar. 
É charmoso e divertido, otimista e entusiasmado tem facilidade para 
lidar com as pessoas.

Dicionário dos sonhos
SONHAR - Sonhar que está sonhando indica que 
o signifi cado dos sonhos (que deve ser tomado 
no sentido contrário.) Tomando um elemento do 
mesmo, veja seu signifi cado e inverta-o, interpre-
tando-o ao contrário do seu signifi cado. Números 
da sorte: 04, 07, 09, 42, 47 e 00.

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

Esta quinta é o vigésimo primeiro dia da lunação. A Lua em mau aspecto com Júpiter pela manhã pode provocar exageros. Muita 

empolgação, muitas promessas, mas temos que analisar como trazer para a realidade aquilo que desejamos. Como a Lua tam-

bém faz um bom aspecto com Saturno, será possível encontrar estabilidade e fazer um planejamento. De tarde podem acontecer 

alguns desgastes. A Lua em mau aspecto com Netuno pede atenção as coisas práticas, mas com equilíbrio e com um olhar para 

aquilo que não é palpável, que não pode ser visto a olho nu.  À noite a Lua faz um aspecto negativo com Mercúrio e novamente 

teremos que ter cuidado com nossas palavras.
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Olhe para as possibilidades que a 
vida lhe oferece neste próximo ano.  
Mas sem uma atitude objetiva será 
mais difícil conseguir o sucesso. É 
preciso unir pessoas para alcançar 
uma conquista. Cuidado com o 
humor alterado, a melancolia e o 
sentimentalismo.  77/477 – Branco.

É preciso se aprofundar nas questões 
pessoais, mantendo as emoções sobe 
controle. Com o Sol transitando em 
Capricórnio, vive uma boa relação 
na vida conjugal e sexual. Atitudes 
diplomáticas e equilibradas poderão 
resolver impasses e desfazer mal-en-
tendidos.  99/499 – Azul.

A Lua em mau aspecto com Júpiter 
pela manhã pode provocar exageros. 
Pode ser que certas dúvidas ainda 
tragam perturbações e isso descon-
trole seu emocional. Como a Lua 
também faz um bom aspecto com 
Saturno, será possível encontrar es-
tabilidade e fazer um planejamento. 
98/498 – Amarelo.

O Sol na casa sete dá chance de 
novas uniões ou sociedades. Não se 
afaste dos seus ideais, mas aproveite 
boas oportunidades. De tarde podem 
acontecer alguns desgastes. A Lua 
em mau aspecto com Netuno pede 
atenção as coisas práticas 54/354 
– Azul.

Os assuntos de trabalho o preocu-
pam, mas antes de irritar-se, veja 
se a situação de agora não pode 
lhe ser favorável mais tarde. Muita 
empolgação, muitas promessas, mas 
temos que analisar como trazer para 
a realidade aquilo que desejamos. 
55/455 – Amarelo.

A Lua em mau aspecto com Netuno 
pede atenção as coisas práticas, mas 
com equilíbrio e com um olhar para 
aquilo que não é palpável, que não 
pode ser visto a olho nu. Irá melhorar 
a situação material ao receber um 
dinheiro. Dedique-se a atividades 
novas e contatos com pessoas a 
quem sensibilize. 56/456 – Verde.

Bons lucros e êxito podem chegar 
através do trabalho que realiza no 
momento. Podem se abrir novos 
caminhos para uma nova socieda-
de, uma parceria ou nova união de 
trabalho. Atitudes diplomáticas e 
equilibradas poderão resolver im-
passes e desfazer mal-entendidos. 
89/689 – Verde.

Aqui, tudo deve ser muito equilibra-
do. Como a Lua também faz um bom 
aspecto com Saturno, será possível 
encontrar estabilidade e fazer um 
planejamento. No próximo ano, 
ano de Marte procure adaptar-se a 
situações novas que virão na relação 
intima e sexual. 54/354 – Azul.

Com o humor alterado e maior sus-
cetibilidade estará mais julgador e 
poderá sentir-se insultado por muito 
pouco. O poder de organização das 
situações é que fará tudo melhorar. 
Dedique-se a encontrar soluções 
para sua vida e das pessoas que ama. 
92/492 – Branco.

Tenha calma diante de tensões nesta 
fase mais delicada do ano. Se tiver 
alguém ao lado terá tranquilidade nas 
relações. Controle as emoções para 
não ser levado a certo desequilíbrio 
emocional. Atitudes possessivas 
provocam crises no amor, evite-as. 
52/152 – Cinza.

Movimentada vida social e chance 
de conquistar novas amizades. 
Quinta-feira de harmonia e sen-
timento de integração propicia 
melhores sentimentos em relação 
aos dias anteriores. Grande vigor 
e disposição para realizar viagens, 
tirar férias e fazer caminhadas e 
passeios. 32/832 – Branco.

Se enfrentar difi culdade mantenha 
as emoções sobe controle, logo 
tudo ir se acalmar. Uma nova etapa 
começará na carreira profi ssional no 
ano que vem. À noite a Lua faz um 
aspecto negativo com Mercúrio e 
novamente terá que  ter cuidado com 
as palavras.  57/457 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para marido amar cada dia mais a esposa: 
Esta simpatia deve ser feita pela esposa num 
dia do mês que tenha número sete. Exemplo: 
7, 17, 27(de qualquer mês). Pegue 30 cm. de 
fi ta branca (de qualquer largura), escreva em 
toda a extensão da fi ta o nome do marido, em 
seguida amarre essa fi ta num retrato do marido, 
colocando-o numa igreja, aos pés do santo que 
a esposa seja devota. E reze logo depois três 
Salve Rainhas.
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VARI

OANÃ
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MAOPIO

Ajuda o
autor de

telenovela

Tropa que
atua nos
limites de
um país

(?) exem-
plificativo,
conceito
jurídico 

Cartunista
de tipos
cariocas 

marcantes

(?)
Barcellos,
jornalista
policial

Empurrão 
ou panca-
da leve
(bras.)

(?) Gar- 
gantas,

hidrelétri-
ca chinesa

(?) de
Moura,

cidade de
Rondônia

Manuel
Bandeira
e Olavo
Bilac

Critério
observado
na compra
de imóveis

(?)
Paraíba,
jogadora
de vôlei

Formato do
esquadro 
de pedreiro

Sentimento
expresso 

em
velórios

Célula 
(?): é

produzida
pelo timo

Tradição 
matrimo-
nial árabe 

(pl.)

Rafael (?),
tenista

espanhol

Transitivo
Indireto
(abrev.) 

"Amanhã
(?)",

sucesso 
de Joanna

Fase 
reprodu-
tiva de 

animais

Mem de
(?), colo-
nizador

português
Tecla de

som origi-
nal na TV

(sigla)
(?)

artificial:
hidrata o
olho seco

Letra
indicativa 
do remédio
genérico

Cidade da
final da

Copa 2014
(fut.)

A árvore
cultivada
na técnica

bonsai
O (?) do
povo: a
religião,

para Marx

Cavalo novo, de 
até quatro anos

Como o vagabundo
gosta de viver

(?)-helmíntico:
combate vermes

Situação econômica que 
culminou com a recessão 

mundial
em 2008

Diz-se do
ônibus 

que não
para em
todas as
estações
de seu
trajeto

Local do
lustre

Capitão
(abrev.)

(?) verde, 
designa-

ção
popular da

bebida
absinto

Monogra-
ma de

"Carlos"
Condição
do carro
"tunado"

Alugada
(a van)
Cálcio

(símbolo)

Tapira
(Zool.)

Demarcar
(terreno)

Astro presente na
bandeira argentina
O teor de cafeína na
bebida energética

Mesa, em
inglês

Diz-se dos
textos que 

pecam
pela falta
de sentido

Saudação telefônica
Índice de Sustenta-

bilidade Empresarial
(sigla)

3/lan — sap. 4/mari. 5/nadal — rolim — table.

O estresse é um dos 

maiores vilões da nossa 

época. Muitas vezes, 

até o lazer nos deixa 

estressado

Um fi lme que deveria ser 
relaxante, se torna uma 
chuva de críticas. Uma 

viagem cansa pela quantidade 
de coisas a se organizar. Isso, 
claro, sem falar do trânsito, do 
trabalho, dos prazos. Entretan-
to, a jardinagem, que é muito 
vista em fi lmes, livros e séries 
como sendo um hobby ligado 
à tranquilidade, pode repre-
sentar um grande momento de 
descanso da mente e do corpo 
após um período cansativo.

Por vezes, ela é associada 
à terceira idade, por ser um 
“lazer da aposentadoria”. 
Contudo, a verdade é que a 
jardinagem é bem mais do que 
isso, e pode ser praticada por 
pessoas de todas as idades, 
pois realmente proporciona 
qualidade de vida através da 
tranquilidade de uma ativida-
de simples, manual e em um 
ambiente de saúde, beleza e 
junto ao meio ambiente.

Talvez você possa pensar que 
cuidar de um jardim demanda 
muito esforço, o que não é 
uma verdade. Essa atividade 
pode ser muito simples e 
prazerosa. Como em qualquer 
atividade, demanda empenho 
e dedicação, mas tudo é facil-
mente recompensado com o 
desabrochar de belas fl ores 
ou hortaliças. Enfeitar a casa 
com plantas cultivadas no seu 
próprio jardim e saborear os 
alimentos que você mesmo 
plantou proporciona um prazer 
incomparável e absoluto. 

Muitas vezes, a ideia anima, 

mas quando se pensa na neces-
sidade de cuidado constante, 
muitos acabam desistindo. A 
boa notícia nesse sentido é que 
hoje já há tecnologia disponível 
para uma manutenção automa-
tizada. Sistemas de irrigação 
demandam pouca manutenção 
e ainda garantem que a dosa-
gem correta de água chegue 
às plantas de forma remota 
e automatizada. Há inclusive 
o reaproveitamento da água 
de chuva, fazendo com que o 
excesso das estações chuvosas 
armazene o recurso para ser 
usado nos meses de estiagem.

E o melhor de tudo é poder 
controlar isso através de apli-
cativos de celular, sem grandes 
esforços e conhecimentos téc-
nicos. Assim, o dia a dia fi ca nas 
mãos da tecnologia, enquanto 
que nos dias livres, colocar a 
mão na terra se torna apenas 
a parte prazerosa e relaxante 
do processo.

A jardinagem é um hobby 
muito interessante. Conhecer 
novos tipos de planta, saber a 
que elas se adequam, do que 
precisam, quais são mais boni-
tas em que época do ano, são 
as partes legais de se plantar 
algo. A tecnologia entra como 
ferramenta de auxílio, para 
eliminar a sensação de “obri-
gação”, aumentando assim o 
prazer. 

Vale a pena se dar a chance 
de experimentar essas sen-
sações. Fazer o que gosta, se 
conectando com a natureza, 
pode ser a sua melhor estra-
tégia contra o estresse e a 
correria do dia a dia.

(*) - É engenheiro civil, consultor 
internacional com foco em 

construções verdes e diretor geral
da empresa Regatec

(www.regatec.com.br).

Jardinagem: um hobby 
para combater o estresse

Danny Braz (*)

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Do Caribe a Polinésia Francesa, 
conheças cinco ilhas paradisíacas, 
disponíveis para aluguel para se 

hospedar no ano que vem.
 1) Gladden Island - Belize: A ilha se 

encontra no coração da barreira co-
ralina natural de Belize, circundada 
por águas cristalinas e fl orestas de 
manguezal, com uma elegante resi-
dência para quatro pessoas, dotada 
de garçons e cozinheiros, que moram 
em uma ilha vizinha. O preço parte de 
2.800 euros (R$ 12.453) por noite, com 
permanência mínima de quatro dias.

 2) Strand Island - Minnesota 

(EUA): A mais popular das ilhas 
conta com oito quartos, além de 
uma dependência para outras quatro 
pessoas e de uma sauna à lenha. Um 
grande espaço para se isolar do resto 
do mundo, com um custo que parte 
de 827 euros (R$ 3.681) por noite.

 3) Crescent Island - Flórida (EUA): 
Uma ilha do Caribe com vistas espe-
taculares, piscina e barco privado 
para pescar, passear ou visitar as 
ilhas vizinhas. A casa, construída em 
2003, pode hospedar uma dezena de 
pessoas, e o custo parte de 699 (R$ 
3.110) euros por noite.

 4) Sea Island - Geórgia (EUA): Um 
outro paraíso terrestre se localiza ao 

Do Caribe a Polinésia Francesa, cinco ilhas paradisíacas.

Conheça 5 ilhas particulares 
para se hospedar em 2019

O sonho de se refugiar em uma ilha particular pode se tornar realidade
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longo das costas do estado America-
no da Geórgia, em um parque natural 
protegido. O lugar pode acolher cinco 
pessoas e o custo parte de 233 euros 
(R$1.037) por noite, com um mínimo 
de três dias de permanência.

 5) Tikehau Fafarua Lodge - Poli-

nésia Francesa: Uma ilha privada 
para férias solitárias, mas não muito 
distante do aeroporto. Praias bran-

cas, rosas, palmeiras e canoas para 
explorar os sonhos da ilha, e caso 
queira, pessoal à disposição para 
atendê-lo. A hospedagem conta com 
três quartos, que comportam até oito 
pessoas. O preço é de 942 euros (R$ 
4.192) por noite, com um mínimo 
de permanência de três dias. Os 
aluguéis são geridos pela companhia 
internacional Homeaway (ANSA).

SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn.

Isolando-se. Pausa para Concentração. Olhar um pouco para trás 
e avaliar é importante, e a criação de um lugar especial onde você 
possa se isolar na energia do amor e da expansão é ainda melhor. O 
mais importante aqui é que você tenha tempo para você, para o seu 
bem-estar e integridade em todos os aspectos da sua vida. Agora, 
mais do que nunca, você é necessário para resplandecer a sua luz e 
aprimorar suas habilidades, e este santuário pessoal é o melhor lugar 
para fazer isso acontecer. Você sabe que está pronto para isto se tiver 
passado por lapsos de tempo ou na memória. Se você está experimen-
tando conclusões em muitos níveis, isso sinaliza a sua disposição para 
mudanças. Seu tempo de meditação o ajudará a resolver tudo o que 
está acontecendo e saiba que isso sinalizará alguns fi nais e trará assim 
novos inícios. Pensamento para hoje: Crie sua caverna de inspiração 
e introspecção. Há muita coisa acontecendo e um lugar especial onde 
você possa se envolver na energia do amor é fundamental para navegar 
nesta nova energia. E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. 
Os Anjos e Guias.

http://www. playingwiththeuniverse.com/
Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

www.netjen.com.br
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O ex-ministro do Tribunal 
de Contas da União (TCU), 
Valmir Campelo, será o pró-
ximo presidente da Valec 
Engenharia, Construções e 
Ferrovias S.A., empresa pú-
blica de ferrovias. O convite 
foi feito pelo futuro ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio 
Freitas, do presidente eleito 
Jair Bolsonaro.

Segundo Campelo, as con-
versas com Freitas ocorriam 
há algum tempo. O convite 
foi aceito na semana passada. 
“Um dos principais objetivos 
será reduzir o custo do Estado 
para que possa funcionar e 
fl uir melhor, dando a oportu-
nidade a novos investimentos 

na parte de infraestrutura”, 
comentou. Campelo chegou 
a ser cotado para concorrer 
ao Palácio do Buriti pelo PPS 
em fevereiro, mas desistiu no 
mês seguinte. 

“Por respeitar a precedên-
cia do senador Cristovam 
Buarque, que está no curso 
de seu mandato e, mais do 
que isso, tem mais tempo de 
partido do que eu, decidi, 
após muita refl exão e pesar, 
desistir de disputar qualquer 
cargo eletivo nas próximas 
eleições”, justifi cou Campelo, 
na ocasião. O ex-ministro foi 
deputado federal, senador e 
administrador de Taguatinga, 
Gama e Brazlândia (Abifer).

Valmir Campelo será 
presidente da Valec
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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:

DAVI GARCIA DE MOURA, estado civil solteiro, profi ssão pedagogo, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/008.FLS.134-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de abril 
de mil novecentos e setenta e cinco (14/04/1975), residente e domiciliado Rua Campinas 
do Sul, 335, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Djalmiro Garcia 
de Moura e de Edelvina Borges de Moura. SUZIA LEITE DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão manicure e pedicure, nascida em Caraúbas, Estado do Rio Grande do Norte 
(CN:LV.A/051.FLS.183-CARAÚBAS/RN), Caraúbas, RN no dia treze de novembro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (13/11/1984), residente e domiciliada Rua Campinas do 
Sul, 335, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Antonio 
e de Rita Leite de Oliveira.

MARCOS VINICIUS RODRIGUES BIANO, estado civil solteiro, profi ssão inspetor de 
tráfego, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/128.FLS.124 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e três de junho de mil novecentos e noventa (23/06/1990), residente e 
domiciliado Rua Marco Martini, 10, A, Jardim Dona Deolinda, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lho de Marcos Antonio Rodrigues Biano e de Regimara de Cassia Salineiro Rodri-
gues Biano. KADYNE FERNANDA MACEDO, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/141.FLS.274-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dez de abril de mil novecentos e noventa e um (10/04/1991), residente e domiciliada Rua 
Fascinação, 310, bloco F, apartamento 54, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Fernandes Macedo e de Claudete Maria Vieira.

JOSÉ ROMÁRIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão gesseiro, nascido em 
Pesqueira, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/004.FLS.038 ALAGOINHA/PE), Pesquei-
ra, PE no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (31/01/1995), 
residente e domiciliado Avenida Jacu-Pêssego, 28, José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jorge dos Santos e de Maria das Dores dos Santos. RAILANE DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Pesqueira, Estado 
de Pernambuco (CN:LV.A/004.FLS.059 ALAGOINHA/PE), Pesqueira, PE no dia treze 
de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (13/10/1995), residente e domiciliada 
Avenida Jacu Pêssego, 28, José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo 
Ferreira da Silva e de Maria das Graças da Silva.

ANDRÉ BARBERAN, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido em Subdistrito 
Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de agosto de mil novecentos 
e setenta e oito (01/08/1978), residente e domiciliado Rua Guira, 318, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Barberan e de Maria 
da Conceição Barberan. CRISTIANE DAMA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
técnico em enfermagem, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois (12/02/1982), residente e domiciliada Rua 
Sempre Brilhara, 45, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Dorvalino Dama da Silva e de Maria das Graças Moreira.

MARCOS CÉSAR BALDI, estado civil viúvo, profi ssão funcionário público, nascido em 
Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia primeiro de maio de mil novecentos e 
sessenta e dois (01/05/1962), residente e domiciliado Rua Pedro Leopoldo, 141, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Baldi e de Dirce Savaió Baldi. 
ELISABETE EFIGENIA DOS REIS PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/044.FLS.102V BELENZINHO/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte de dezembro de mil novecentos e oitenta e um (20/12/1981), residente 
e domiciliada Rua Pedro Leopoldo, 141, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Ubirajara de Souza Pereira e de Niulta Efi genia dos Reis Pereira.

RAFAEL SOARES ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/070.FLS.543 MAIRINQUE/SP), São Paulo, SP 
no dia doze de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (12/12/1985), residente e 
domiciliado Rua Erva Galega, 240, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Maria do Socorro Soares Rocha. SANDRA APARECIDA DA SILVA PEREI-
RA, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em Subdistrito 
Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/208.FLS.275V-PENHA DE FRANÇA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (28/05/1985), 
residente e domiciliada Rua Erva Galega, 240, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Claudio Pedroso Pereira e de Maria de Lourdes da Silva Pereira.

CARLOS FRANCISCO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão operador de máqui-
nas, nascido em Subdistrito Vila Madalena, nesta Capital (CN:LV.A/067.FLS.307-VILA 
MADALENA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de agosto de mil novecentos e oitenta 
e oito (01/08/1988), residente e domiciliado Rua Ney Mascarenhas, 431, B, Cidade Ke-
mel, Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Manoel 
Francisco de Souza e de Jovita Maria de Souza. GABRIELA ALVES ALMEIDA DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Subdistrito Brás, nesta 
Capital (CN:LV.A/022.FLS.064V-BRÁS/SP), São Paulo, SP no dia três de janeiro de mil 
novecentos e noventa e três (03/01/1993), residente e domiciliada Rua Cinza das Horas, 
9, B, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Almeida 
da Silva e de Sandra Alves Almeida da Silva.

MARCELO ANTONIO ALVES, estado civil solteiro, profi ssão técnico de telecom, nascido 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/266.FLS.143-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia primeiro de julho de mil novecentos e setenta e cinco (01/07/1975), 
residente e domiciliado Rua Victório Santim, 2305, casa 02, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Alves Filho e de Amalia Alves da Silva. CAMILA ALVES LOURENÇO, 
estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/171.
FLS.280-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de outubro de mil 
novecentos e noventa e um (26/10/1991), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 
2305, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemar Lourenço e de Rubia de 
Cacia Alves Alcante Lourenço.

CARLOS HENRIQUE MORAES DOS SANTOS MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/317.FLS.207V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de agosto de mil novecentos e noventa e oito (04/08/1998), residente e 
domiciliado Rua Agostinho Gontijo, 185, casa 02, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Oliveira Marques e de Janaina Moraes dos Santos. 
ESTHER DE SOUZA MORAES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ermelino 
Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/441.FLS.287-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezoito de outubro de mil novecentos e noventa e seis (18/10/1996), residente e 
domiciliada Rua Agostinho Gontijo, 185, casa 02, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Messias Pereira Moraes e de Maria Rosa de Souza Moraes.

ALEXANDRO BENEVIDES SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de expedição, 
nascido em Coaraci, Estado da Bahia (CN:LV.A/037.FLS.078 COARACI/BA), Coaraci, 
BA no dia sete de setembro de mil novecentos e oitenta (07/09/1980), residente e do-
miciliado Rua Arte do Sol, 18, B, casa 02, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gidervaldo Benevides Souza e de Gildete Maria de 
Souza. ALESSANDRA SANTOS DA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascida em Itabuna, Estado da Bahia (CN:LV.A/148.FLS.022 1° OFÍCIO DE 
ITABUNA/BA), Itabuna, BA no dia vinte e nove de outubro de mil novecentos e noventa 
e um (29/10/1991), residente e domiciliada Rua Arte do Sol, 18, B, casa 02, Conjunto 
Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdomiro Freitas da 
Cruz e de Maria Jaqueline Silva Santos.

JONATHAN BRAGA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo - 
Capital (CN:LV.A/117.FLS.092-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
nove de setembro de mil novecentos e noventa e três (29/09/1993), residente e domiciliado 
Rua dos Médicos, 73, Cidade Tupinambá, Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, fi lho de 
Jose Ricardo de Souza Braga e de Maria de Fatima Debortoli. SIBELY DIAS CANDIDO, 
estado civil solteira, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em Subdistrito Belenzinho, 
nesta Capital (CN:LV.A/129.FLS.011-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia sete de 
abril de mil novecentos e noventa e cinco (07/04/1995), residente e domiciliada Rua Sílvio 
Barbini, 367, apartamento 51-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Vander Ruiz Candido e de Devanice Aparecida Dias de Souza Candido.

CLAUDIO ANTONIO DE CAMPOS, estado civil divorciado, profi ssão eletricista, nascido 
em neste Distrito, São Paulo, SP no dia quatro de junho de mil novecentos e cinquenta 
e seis (04/06/1956), residente e domiciliado Avenida Antônio de Sousa Queiroz, 563, A, 
casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maximino Alexandre de 
Campos e de Nair Sestonario de Campos. MARIA DE FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA, 
estado civil divorciada, profi ssão doméstica, nascida em Mari, Estado da Paraíba, Mari, 
PB no dia primeiro de novembro de mil novecentos e setenta e um (01/11/1971), residente 
e domiciliada Avenida Antônio de Sousa Queiroz, 563, A, casa 02, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severina Maria da Conceição.

JUAN CLORIVIÉRE DOS SANTOS NONATO, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em Simões Filho, Estado da Bahia (CN:LV.A/070.FLS.161-SIMÕES FILHO/BA), 
Simões Filho, BA no dia vinte e nove de outubro de mil novecentos e noventa e cinco 
(29/10/1995), residente e domiciliado Avenida Itaquera, 8316, casa 03, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gedália dos Santos Nonato. RAYLANA HOSANA 
BISPO DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão atendente de loja, nascida em Camaçari, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/019.FLS.282-DIAS DAVILA/BA), Camaçari, BA no dia dezenove 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove (19/02/1999), residente e domiciliada 
Avenida Itaquera, 8316, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Israel Silva de Lima e de Andreia Bispo de Lima.

DIEGO MENDONÇA DE AQUINO, estado civil solteiro, profi ssão analista de atendimento 
digital, nascido em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/118.FLS.055-IPIRANGA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito 
(25/01/1988), residente e domiciliado Rua Miguel da Fonseca, 02, B, Jardim Santa Te-
rezinha, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Lira de Aquino e de Moiselita de 
Mendonça Aquino. THAÍS MARIA AMÉRICO, estado civil solteira, profi ssão estagiária, 
nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/072.FLS.145 GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e noventa e um (19/01/1991), 
residente e domiciliada Rua Araticum, 210, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Decio Américo e de Elisabete Rosa Américo.

FELIPE AURELIANO SANTANA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de ser-
viços gerais, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/120.FLS.099-GUAIANASES/
SP), São Paulo, SP no dia dezoito de setembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(18/09/1994), residente e domiciliado Rua Francisco Alarico Bérgamo, 1569, casa 01, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Aureliano da Silva e de Patricia de Cassia Santana. 
LETICIA KELLY DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/340.FLS.115-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de abril de mil 
novecentos e noventa e nove (12/04/1999), residente e domiciliada Rua Francisco Alarico 
Bérgamo, 1569, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosalina Regina dos Santos.

GUILHERME CARRARO VALENTIN, estado civil solteiro, profi ssão radiologista, nascido 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV A-105,FLS.075-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de julho de mil novecentos e noventa e um (08/07/1991), residente 
e domiciliado Rua Isaar Carlos de Camargo, 432, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Claudio Valentin e de Silvana Carraro Valentin. CÁSSIA LIBERATO DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV-A-
-185,fl s.148-1ºSUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia quatorze de 
julho de mil novecentos e oitenta (14/07/1980), residente e domiciliada Rua Isaar Carlos 
de Camargo, 432, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Fernando 
da Silva e de Neide Liberato da Silva.

JONATAN WILLIAM ROCHA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão montador de 
esquadrias, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/245.FLS.137V-
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
seis (06/02/1996), residente e domiciliado Rua Imigrantes, 2155, casa 01, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nirma Rocha de Souza. 
ANA CAROLINA DE JESUS SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/292.FLS.104V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de 
setembro de mil novecentos e noventa e sete (15/09/1997), residente e domiciliada Rua 
Imigrantes, 2155, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Dourivaldo de Castro Silva e de Maria Neide de Jesus.

ALEX SANDRO MATOS FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão técnico em enfer-
magem, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/192.FLS.099 PENHA DE FRANÇA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e nove de junho de mil novecentos e oitenta e dois (29/06/1982), 
residente e domiciliado Rua Francisco Vidal, 114, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Jorge Fernandes e de Maria Madalena de Matos Fernandes. KATIA RIBEIRO 
DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão enfermeira, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia vinte e oito de julho de mil novecentos e oitenta e dois (28/07/1982), 
residente e domiciliada Rua Carolina Fonseca, 297, bloco 03, apartamento 174, Vila Santana, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elias Alves de Oliveira e de Silvia Ribeiro de Oliveira.

FELIPE JUNIOR DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Timbauba, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/380.FLS.157V-ITAQUERA/SP), 
Timbauba, PE no dia sete de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (07/10/1994), 
residente e domiciliado Avenida Caititu, 1389, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Romeu André da Silva e de Vera Lucia dos Santos Oliveira. 
MAYARA CONCEIÇÃO REIS, estado civil solteira, profi ssão atendente administrativo, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/252.FLS.282 TUCURUVI/SP), São Paulo, SP 
no dia treze de novembro de mil novecentos e noventa e dois (13/11/1992), residente e 
domiciliada Avenida Caititu, 915, A, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Irenildes Conceição Reis.

WILSON CARLOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em Nazaré, 
Estado da Bahia, Nazaré, BA no dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e cinquenta 
(25/07/1950), residente e domiciliado Rua Dona Maria de Camargo, 582, casa 02, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Patrocinia Gonçalves Santos. MARIA APARECIDA NOGUEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em Marília, neste Estado (CN:LV.A/086.
FLS.419-MARÍLIA/SP), Marília, SP no dia quinze de setembro de mil novecentos e sessenta 
e dois (15/09/1962), residente e domiciliada Rua Dona Maria de Camargo, 582, casa 02, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião da Silva e de Marina Nogueira da Silva.

SALATHIEL LEANDRO DIAS, estado civil solteiro, profi ssão contador, nascido em Guaru-
lhos, neste Estado, (CN:LV.A/092,FLS.102-ITAQUERA/SP), Guarulhos, SP no dia dezoito de 
agosto de mil novecentos e oitenta e seis (18/08/1986), residente e domiciliado Rua Icouara, 
8, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourival Lelis Dias e de Zenilda 
Ferreira dos Santos Dias. TÁBATA LEAL NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão 
biologa, nascida em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/043,FLS.183V-GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e oitenta e sete (22/06/1987), 
residente e domiciliada Travessa Tucupi, 10, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de André José do Nascimento e de Mirian Leal Nascimento.

ALEX YOSHIAKI FARIA KURODA, estado civil solteiro, profi ssão carteiro, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/062.FLS.279-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia pri-
meiro de setembro de mil novecentos e oitenta (01/09/1980), residente e domiciliado Rua 
Padre Viegas de Menezes, 295, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Otacilio Yoshiaki 
Kuroda e de Paula Faria Kuroda. ELISABETE DE OLIVEIRA VIDAL, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida em Mauá, neste Estado (CN:LV.A/075.FLS.214V MAUÁ/
SP), Mauá, SP no dia quinze de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (15/11/1987), 
residente e domiciliada Rua Padre Viegas de Menezes, 295, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de João Vidal Zeferino e de Josefa Maria de Oliveira Vidal.

LUCAS ESTEVAM OLIVEIRA MACHADO, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
de processos de movimentação de pessoas, nascido em Subdistrito Cerqueira César, 
nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de outubro de mil novecentos e noventa e 
três (14/10/1993), residente e domiciliado Rua Geraldo Costa Manso, 85, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adeir Braga Machado e de 
Dorcas Oliveira Machado. KÁTIA DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
psicóloga, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-177,FLS.106V-LIBERDADE/SP), São 
Paulo, SP no dia dezenove de março de mil novecentos e noventa (19/03/1990), residente 
e domiciliada Avenida Padre Gregório Mafra, 530, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Cicero Sebastião da Silva e de Carmelita dos Santos Silva.

ELVIS SANTA ANA SILVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São 
Paulo - Capital, (CN:LV.A/114,FLS.198-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia treze 
de junho de mil novecentos e noventa e quatro (13/06/1994), residente e domiciliado Rua 
Leopoldo Delisle, 127, casa 01, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Eder Isaac Silveira e de Rosangela Santa Ana Silveira. LINDIANA GOMES DOS 
SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia seis de abril de mil novecentos e noventa e cinco (06/04/1995), 
residente e domiciliada Rua Petrópolis, 468, casa 01, Vila São Roberto, Itaquaquecetu-
ba, neste Estado, Itaquaquecetuba, SP, fi lha de Josuel Paulino dos Santos e de Valéria 
Gomes da Silva dos Santos.

ANDERSON SALES DA ROSA, estado civil divorciado, profi ssão conferente e eletricista, 
nascido em Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia, Bom Jesus da Lapa, BA no dia oito de 
maio de mil novecentos e oitenta e oito (08/05/1988), residente e domiciliado Rua Doutor 
Costa, 366, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Sinval Caia da Rosa e de Marilene Sales da Rosa. ANA PAULA DA CONCEIÇÃO 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em Jacobina, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/025.FLS.043V-VÁRZEA NOVA-JACOBINA/BA), Jacobina, BA no dia 
primeiro de março de mil novecentos e oitenta e oito (01/03/1988), residente e domiciliada 
Rua Vitória de Minas Gerais, 1073, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eládio de Lima Silva e de Maria Nursilia da Conceição.

ROMILSON CAETANO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Juazeiro, Estado da Bahia (CN:LV.A/034.FLS.044-1º OFÍCIO DE JUAZEIRO/BA), Jua-
zeiro, BA no dia sete de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (07/04/1985), residente 
e domiciliado Rua Charim, 102, A, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Raimundo Pereira Sobrinho e de Maria Caetana Pereira. LUCIANA MOTTA 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Subdistrito Bela Vista, 
nesta Capital (CN:LV.A/259.FLS.012 BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove 
de junho de mil novecentos e noventa e três (29/06/1993), residente e domiciliada Rua 
Tomé Álvares de Castro, 98, bloco E, apartamento 43, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jorge Honorio da Silva e de Aparecida Gisele Motta 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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: FÁBIO ANDRADE DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de produção, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 02/06/1977, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio do Nascimento e 
de Nilza Andrade do Nascimento; A pretendente: ROSIMEIRE CARREIRA POLVORA, 
nacionalidade brasileira, solteira, analista de back offi  ce, nascida em Londrina - PR, aos 
04/02/1974, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilson Carreira 
Polvora e de Antonia Marcia Polvora.

O pretendente: CARLOS ISRAEL ALMEIDA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, 
solteiro, porteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 12/10/1981, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Antonio de Souza e de Maria Aparecida 
Barletta de Almeida; A pretendente: ELISANGELA GONÇALVES DE FREITAS OLI-
VEIRA, nacionalidade brasileira, divorciada, vigilante, nascida em Barbosa Ferraz - PR, 
aos 23/12/1978, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Eugenio 
Nunes de Oliveira e de Geni Gonçalves de Freitas.

O pretendente: RIVALDO ARNALDO DE SOUZA, nacionalidade brasileira, divorciado, 
serralheiro, nascido em Garanhuns - PE, aos 03/10/1943, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Arnaldo de Souza e de Maria Virgem da Anun-
ciação; A pretendente: MARIA DO CARMO SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Cabo - PE, aos 05/06/1953, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Miguel Pedro dos Santos e de Pureza Maria do Nascimento.

O pretendente: SAMUEL MARTINS FILHO, nacionalidade brasileira, solteiro, mecâni-
co, nascido em São Paulo - SP, aos 11/03/1962, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Samuel Martins e de Helena Martins; A pretendente: NILZA 
DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 
10/01/1964, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João José da 
Silva e de Maria Jacob da Silva.

O pretendente: MARCOS ASSIS SILVA ARAÚJO, nacionalidade brasileira, solteiro, 
pedreiro, nascido em São Francisco - MG, aos 31/03/1980, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Rodrigues da Silva e de Maria da Conceição 
Rodrigues Araujo; A pretendente: FLÁVIA GONÇALVES DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, solteira, operadora de caixa, nascida em São Paulo - SP, aos 25/11/1984, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos dos Santos e 
de Neide Gonçalves Bezerra.

O pretendente: EDIGAR SOUSA PINTO, nacionalidade brasileira, solteiro, professor de 
música, nascido em São Paulo - SP, aos 22/09/1993, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Edilson Israel Pinto e de Regilane Maria Nunes Sousa Pinto; A 
pretendente: AMANDA CRISTINA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 28/09/1996, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ana Lucia da Silva.

O pretendente: RONALDO GUEDYS LOPES DE CARVALHO, nacionalidade brasileira, 
solteiro, encarregado de obra, nascido em Amarante - PI, aos 13/06/1981, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Pereira Lopes e de Maria das Graças 
Carvalho e Silva Lopes; A pretendente: ROSILENE LIMA VIANA, nacionalidade brasileira, 
solteira, cozinheira, nascida em Monção - MA, aos 29/09/1977, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Domingos Alves Viana e de Raimunda de Morais Lima Viana.

O pretendente: DANIEL APARECIDO DA CUNHA, nacionalidade brasileira, divorciado, 
ajudante de lava rápido, nascido em São Paulo - SP, aos 20/05/1983, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sandra Maria da Cunha; A pretendente: 
ÁDLA INDLA DE SOUZA LIMA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em 
Irece - BA, aos 12/04/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Aluizio Gomes de Lima e de Maria José de Souza Lima.

O pretendente: ALEXANDRE FELIPE LEONE, nacionalidade brasileira, solteiro, co-
merciante, nascido em Santo André - SP, aos 20/05/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jesse dos Reis Leone e de Jadna Leone dos Reis; A 
pretendente: JÚLIA RIBEIRO CARITÁ, nacionalidade brasileira, solteira, médica veteri-
nária, nascida em São Paulo - SP, aos 21/06/1994, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Angelo Giovani Caritá Netto e de Mara Cristina Ribeiro Caritá.

O pretendente: FRANCISCO ELIZEU ALMEIDA DAS CHAGAS, nacionalidade 
brasileira, solteiro, coletor, nascido em Tejuçuoca - CE, aos 21/07/1989, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Edmar Ferreira das Chagas 
e de Fernanda de Melo Almeida; A pretendente: MARIA VALDENIA LIMA ARAUJO, 
nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, nascida em Itapajé - CE, aos 30/10/1984, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valderi Costa Araujo e de 
Rosalba de Lima Araujo.

O pretendente: JUAN TOMAS DOS SANTOS SOUSA, nacionalidade brasileira, 
solteiro, copeiro, nascido em São Paulo - SP, aos 11/12/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Odair José Tomas de Sousa e de Ducivalda dos 
Santos Silva; A pretendente: KARINA FERREIRA MELGAÇO, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo - SP, aos 08/01/1992, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Nunes Melgaço e de 
Franciene Ferreira Antunes.

O pretendente: THIAGO PRITZKE SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 28/02/1998, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Hildemar de Sousa Silva e de Janete Pritzke; A pretendente: THAIS 
GOMES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, atendente, nascida em São 
Paulo - SP, aos 11/10/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Jose Zito Ferreira dos Santos e de Helena Gomes da Cruz.

O pretendente: ERIK RIBEIRO FARIA, nacionalidade brasileira, solteiro, metalúrgico, 
nascido em São Paulo - SP, aos 02/06/1988, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Edson Luiz Faria e de Eliana Ribeiro Faria; A pretendente: ANA 
PAULA RAIMUNDO, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de cozinha, nascida em 
São Paulo - SP, aos 04/11/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Elenir Raimundo.

O pretendente: SAMUEL DUTRA FLORIANO, nacionalidade brasileira, solteiro, vende-
dor, nascido em São João do Paraíso - MG, aos 18/03/1998, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Otávio Pais Floriano e de Sueli Ferraz Dutra Floriano; A 
pretendente: ROSANA ALVES DE LIMA, nacionalidade brasileira, solteira, atendente, 
nascida em São Paulo - SP, aos 15/04/1993, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Roberto Alves de Lima e de Sonia Marcelina Gonçalves de Lima.

O pretendente: CELSO RODRIGUES ALVES JUNIOR, nacionalidade brasileira, sol-
teiro, controlador de acesso, nascido em São Paulo - SP, aos 23/08/1993, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Celso Rodrigues Alves e de Solange 
Maria Leal; A pretendente: EVELYN OLIVEIRA GOMES, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 26/06/1994, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Martinho Liro Gomes Cota e de Marilda 
Aparecida de Oliveira Gomes.

O pretendente: BRUNO PEREIRA MANDÚ, nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, 
nascido em São Paulo - SP, aos 07/12/1989, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Ivan Gomes Mandú e de Sálvia Maria de Souza Mandú; A preten-
dente: PALOMA NUNES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, 
nascida em São Paulo - SP, aos 04/07/1995, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Heleno Nunes da Silva e de Maria Aparecida Rodrigues de Sousa.

O pretendente: ALVARO LUIZ DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteiro, as-
sistente fi nanceiro, nascido em São Paulo - SP, aos 08/02/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Mário dos Santos e de Rita Ribeiro dos 
Santos; A pretendente: DALILA AUGUSTA DE OLIVEIRA CARVALHO, nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 14/10/1994, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cleiber de Carvalho e de 
Neuza Augusta de Oliveira Carvalho.

A pretendente: ODICLECE JESUS NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, solteira, 
operadora de caixa, nascida em Tobias Barreto - SE, aos 05/07/1984, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Cezar Nascimento e de Maria Pureza 
de Jesus; A pretendente: PATRICIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
solteira, vendedora, nascida em Macapá - AP, aos 30/06/1986, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Antonio de Oliveira e de Neuratania Lobato 
de Oliveira.

O pretendente: ANDRE LOPES PEREIRA, nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 08/07/1996, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastiao Alves Pereira e de Vania Lopes Silva 
Pereira; A pretendente: BEATRIZ DE JESUS LOPES DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteira, técnica de fármacia, nascida em São Paulo - SP, aos 13/11/1998, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauricio Lopes da Silva 
e de Nalsa Maria de Jesus.

O pretendente: DANILO DE OLIVEIRA PASSOS, nacionalidade brasileira, solteiro, 
desenvolvedor de sistemas, nascido em São Paulo - SP, aos 19/07/1992, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Hadil de Oliveira Passos e de Aureci 
de Oliveira Passos; A pretendente: ELIZANGELA VILAR DE OLIVEIRA, nacionalidade 
brasileira, solteira, pedagoga, nascida em Diadema - SP, aos 14/10/1991, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edilson Alves de Oliveira e de Rita 
de Cacia Vilar.

O pretendente: VICTOR DOS SANTOS MILAN, nacionalidade brasileira, solteiro, as-
sistente comercial, nascido em São Paulo - SP, aos 24/10/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Calderon Milan e de Ivonildes dos Santos 
Milan; A pretendente: FERNANDA HELLEN DE FARIAS RODRIGUES VIEIRA, 
nacionalidade brasileira, solteira, assistente administrativo, nascida em Jaguaribe - CE, 
aos 26/12/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero 
Rodrigues Vieira e de Hélia Maria Braz de Farias.

O pretendente: JOSE GESSON DANIEL DE FREITAS, nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascido em Mauriti - CE, aos 21/11/1967, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Daniel Alexandre de Freitas e 
de Lucinda Maria de Freitas; A pretendente: MIRIAM DA SILVA, nacionalidade bra-
sileira, solteira, costureira, nascida em São Paulo - SP, aos 07/01/1970, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alcino José da Silva e de Rita da 
Conceição Silva.

O pretendente: FÁBIO DE JESUS GOMES, nacionalidade brasileira, solteiro, fi scal de 
prevenção, nascido em São Paulo - SP, aos 19/02/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lauro de Lourdes Gomes e de Maria de Lourdes de Je-
sus Gomes; A pretendente: MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE BRITO, nacionalidade 
brasileira, solteira, empresária, nascida em São Paulo - SP, aos 12/09/1993, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Reginaldo Vieira de Brito e de 
Maria José de Brito Marinho.

O pretendente: JOSÉ DIVAN FELIX DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
padeiro, nascido em São José do Egito - PE, aos 11/10/1962, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Vicente Felix dos Santos e de Maria Eleuza de 
Oliveira; A pretendente: JOANINAS DE SIQUEIRA FREIRE, nacionalidade brasileira, 
divorciada, cabeleireira, nascida em Buíque - PE, aos 03/06/1959, residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Firmino Domingos Freire e de Juvita Alves 
de Siqueira Freire.

O pretendente: ALEX DE JESUS ALVES, nacionalidade brasileira, solteiro, pedrei-
ro, nascido em Tomar do Geru - SE, aos 13/10/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Otávio Menezes Alves e de Valdete de Jesus Alves; 
A pretendente: SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, meio ofi cial de cozinha, nascida em Itamaraju - BA, aos 06/11/1985, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Delcio Rodrigues dos Santos e 
de Aldina Alves da Rocha.

O pretendente: JAILSON FERREIRA DE SOUSA, nacionalidade brasileira, 
solteiro, porteiro noturno, nascido em Juazeiro - BA, aos 18/03/1983, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Raimundo Nonato de Sousa e 
de Maria de Fatima Ferreira de Sousa; A pretendente: ELMA CARVALHO DOS 
SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, professora, nascida em São Paulo - 
SP, aos 02/02/1976, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Elsione Carvalho dos Santos.

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

Jornal Empresas & Negócios
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Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: LUIZ SERGIO FAUSTINO ROSA JUNIOR, profi ssão: eletricista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1989, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Sergio Faustino 
Rosa e de Carmen Rodrigues Rosa. A pretendente: DAIANE VERNECK, profi ssão: 
auxiliar de logística, estado civil: solteira, naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 
29/07/1993, residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, fi lha de Ana Maria 
Verneck.

O pretendente: JOÃO JOSÉ DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Cabo de Santo Agostinho, PE, data-nascimento: 19/09/1967, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Flôr da Silva e de Edite Feliciano 
da Silva. A pretendente: MARIA PATRICIA ALMEIDA DA SILVA, profi ssão: auxiliar 
de confeitaria, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/01/1979, residente e domiciliada em Porto Feliz, SP, fi lha de Geraldo Nazario da 
Silva e de Francisca Firmino de Almeida.

O pretendente: WAGNER LOPES LEITE, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Januária, MG, data-nascimento: 10/02/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel de Lima Leite e de Gloriza Mota Lopes Leite. A 
pretendente: RENATA LUCENA DA COSTA, profi ssão: operadora de telemarketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1987, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Evandes Pereira da Costa e 
de Luzia Maria de Lucena da Costa.

O pretendente: EVERNANDES MARIANO DOS SANTOS, profi ssão: pintor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Bom Jesus da Lapa, BA, data-nascimento: 17/11/1984, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Evangelista Sirqueira dos 
Santos e de Jesuita Mariano dos Santos. A pretendente: TATIANE ARAÚJO DA SIL-
VA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: Abaré, BA, data-nascimen-
to: 01/09/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adelino 
Eloy da Silva e de Maria de Lourdes de Araújo Silva.

O pretendente: RAFAEL GONÇALVES ALVES DE SOUZA, profi ssão: repositor, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ronaldo Alves de Souza e de Rosilene 
de Fatima Gonçalves. A pretendente: VISLENE PEREIRA CAVALCANTE, profi ssão: 
auxiliar de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/01/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Go-
mes Cavalcante e de Luzia Pereira Cavalcante.

O pretendente: MAURÍCIO MARINHO DOS SANTOS, profi ssão: gesseiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1975, residente e 
domiciliado em Presidente Venceslau, SP, fi lho de Joaquim Lopes dos Santos e de 
Maria José Marinho. A pretendente: LIDIANE NÁDIA DOS REIS, profi ssão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/03/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdelice 
Oliveira dos Reis.

O pretendente: GABRIEL ALVES ALEXANDRE DA SILVA, profi ssão: auxiliar de 
enfermagem, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/03/1998, residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Silvio 
Alexandre da Silva e de Lucineia Alves Coelho da Silva. A pretendente: STEFFANY 
APARECIDA DE SOUZA NOBRE, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturali-
dade: Santo André, SP, data-nascimento: 04/07/1999, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdomiro Barreto Nobre e de Maria Aparecida de 
Souza.

O pretendente: LEANDRO ROSEIRA DOS SANTOS, profi ssão: técnico de cftv, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 14/09/1986, residente e do-
miciliado em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de José Lino Roseira e de Maria da Conceição 
Roseira dos Santos. A pretendente: RENATA MAIA DE SOUSA, profi ssão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Mombaça, CE, data-nascimento: 08/04/1988, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Maximiano de Sousa e de 
Raimunda Maia de Sousa.

O pretendente: MANOELITO PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: gerente de comér-
cio, estado civil: divorciado, naturalidade: Itaberaba, BA, data-nascimento: 15/02/1969, 
residente e domiciliado em Francisco Morato, SP, fi lho de Abilio Oliveira dos Santos e 
de Dalva Pereira dos Santos. A pretendente: RITA APARECIDA PEREIRA, profi ssão: 
passadeira, estado civil: divorciada, naturalidade: Pedra Azul, MG, data-nascimento: 
24/03/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Pereira 
e de Maria de Jesus Xavier.

O pretendente: SÉRGIO PAULO SOUZA DOS SANTOS, profissão: auxiliar de 
expedição, estado civil: solteiro, naturalidade: Morro do Chapéu, BA, data-nas-
cimento: 11/10/1986, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Landoaldo Alves dos Santos e de Belzair Souza dos Santos. A pretendente: 
NAYLA OLIVEIRA RABELLO DE LIMA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/1996, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fabio Rabello de Lima e de Debora Rodri-
gues de Oliveira.

O pretendente: ISVALDO MARQUES LOBATO, profi ssão: esfi heiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1990, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Marques Lobato e de Maria Neuzita 
Borges Marques. A pretendente: SIMONE MARIA DE FARIAS, profi ssão: operado-
ra de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/08/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Davi 
de Farias e de Zulene Maria do Nascimento.

O pretendente: LUCAS GOMES EVANGELISTA, profi ssão: vigilante, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1997, residente 
e domiciliado em Cascavel, PR, fi lho de João Bastos Evangelista e de Maria José 
de Lourdes Gomes Evangelista. A pretendente: GABRIELA HONORIO DO NAS-
CIMENTO, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 08/05/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Valdir Manoel do Nascimento Filho e de Érica Honorio de Oliveira do Nas-
cimento.

O pretendente: HEVERTON NUNES DE OLIVEIRA, profi ssão: ajudante, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 10/07/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos de Oliveira e de Solange 
de Araujo Nunes de Oliveira. A pretendente: MARCIA REGINA MARTINS DE MORA-
ES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, 
data-nascimento: 11/04/1984, residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, fi lha de 
Antonio de Moraes e de Maria Cristina Martins.

O pretendente: DANNY FERREIRA DE LIMA, profi ssão: fi scal de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1991, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Bento de Lima e de Rute Ferreira de 
Lima. A pretendente: ESTER ELISA DA SILVA CESARIO, profi ssão: professora, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1992, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Donizeti Aparecido Costa Cesario e 
de Maria Helena da Silva Cesario.

O pretendente: RONI PEDRO NOVAES, profi ssão: motorista operacional, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 26/11/1979, residente e domici-
liado nesta Capital, 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, PE, data-nascimento: 26/05/1982, residen-
te e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Sousa Mota e de 
Leonice Alves Cavalcante Mota.

O pretendente: THAUAN RODOLFO DE MELLO PIRES, profi ssão: auxiliar adminis-
trativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/06/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Oscar Rodolfo de Mello 
Pires e de Cirlene Aparecida Rodrigues dos Santos Pires. A pretendente: CAROLINA 
CORREIA PIMENTEL, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1996, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João da Cruz Pimentel e de Jacira Correia dos Santos.

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

O pretendente: CAIO RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edimar Lima da Silva e de Margareth 
Rodrigues de Oliveira. A pretendente: TAMIRES SOUZA DE ARAUJO, profi ssão: au-
xiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/07/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Silva de Araujo e de Maria Belo de Souza de Araujo.

O pretendente: NILTON ALVES DE SOUZA, profi ssão: estoquista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Alves de Souza e de Maria Jedilza Alves de 
Souza. A pretendente: KEILA RIBEIRO DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/08/1995, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcia Ribeiro de Oliveira.

O pretendente: UMAIR MUSTAFA, profi ssão: joalheiro, estado civil: solteiro, naturali-
dade: Rahim Yar Khan - Paquistão, data-nascimento: 04/03/1990, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ghulam Mustafa e de Mussarat Parveen. A 
pretendente: PRISCILA GUILHERME PAIVA CAVALCANTE, profi ssão: autônoma, es-
tado civil: divorciada, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 12/06/1984, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Amaro José Cavalcante e de Marta Guilherme 
de Paiva Cavalcante.

O pretendente: EMERSON CUAN SANCHES, profi ssão: analista de projetos senior, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/07/1982, re-
sidente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Samuel Sanches e de Sandra Elisabeth 
Cuan Sanches. A pretendente: ANDRÉIA PAULETE BEXIGA, profi ssão: bancária, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1970, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel de Jesus Bexiga e de 
Aliris Maria da Luz Bexiga.

O pretendente: SILVESTER NEREU NUNES MACIEL, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santos, SP, data-nascimento: 13/06/1992, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Volmir da Rosa Maciel e de Cleonice Souza 
Nunes. O pretendente: ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS, profi ssão: gerente, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 18/01/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Vilmar dos Santos e de Lucia 
Antonia Oliveira Silva.

O pretendente: JHONATAS SANTOS LIMA, profi ssão: vendedor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Carlos Lima e de Mercia Lancaster dos 
Santos Oliveira. A pretendente: THAMIRES DE BARROS COSTA, profi ssão: mani-
cure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Milton Luiz da Costa e de 
Quiteria Adelia de Barros.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA PINTO, profi ssão: operador de telemarketing, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 05/09/1996, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Renato Mauricio Pinto e de Maria do Socor-
ro da Silva Pinto. A pretendente: NATÁLIA GIRÃO DO VALE, profi ssão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/05/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Antonio 
do Vale e de Maria Lucilene Girão Lima do Vale.

O pretendente: ALEKSANDRO DE ARAUJO, profi ssão: auxiliar de manutenção, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1977, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Nicácio de Araujo 
e de Elizabete de Araujo. A pretendente: ANDREIA APARECIDA MARQUES DOS 
SANTOS, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, da-
ta-nascimento: 28/02/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Domingos Bonfi m dos Santos e de Maria Benedita Marques dos Santos.

O pretendente: PAULO LUÍS ISHIARA, profi ssão: balconista de açougue, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1990, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, fi lho de Luiz Ishiara e de Matilde Gomes Ishiara. A pretendente: 
RAÍSSA CAETANA PEREIRA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/2000, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sandoval Caetano da Silva e de Elisangela Neves Pereira.

O pretendente: JOSÉ IRÁVIO SILVA VALENTIM, profi ssão: rasteleiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Rio Formoso, PE, data-nascimento: 04/01/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino José Valentim e de Ma-
ria de Fatima dos Santos Silva. A pretendente: ROSANGELA BERTELLI, profi ssão: 
atendente, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/06/1968, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Oscar Bertelli 
e de Maria José de Lima.

O pretendente: HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, profi ssão: operador de enfardadei-
ra, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/11/1991, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Audalio Henrique da Silva e 
de Cicera Ferreira da Silva. A pretendente: THAIS ARAUJO DE OLIVEIRA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson de Oliveira e de 
Luciana Conde de Araujo.

O pretendente: VINÍCIUS DOS REIS EVANGELISTA, profi ssão: ajudante geral, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Euclides da Cunha, BA, data-nascimento: 01/04/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourivaldo da Silva Evan-
gelista e de Andrelina Gonçalves dos Reis. A pretendente: DAMIANA ROSA DOS 
SANTOS, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Inhapi, AL, data-
nascimento: 04/04/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Fernandes dos Santos e de Joaquina Rosa dos Santos.

O pretendente: BRUNO EVANGELISTA ALEXANDRE, profi ssão: coordenador de 
turno, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Nascimento Ale-
xandre e de Doralice Evangelista dos Santos Alexandre. A pretendente: AMANDA TU-
DES OLIVEIRA, profi ssão: coordenadora de turno, estado civil: solteira, naturalidade: 
Ilhéus, BA, data-nascimento: 08/01/1998, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha 
de Lucy Tudes Oliveira.

O pretendente: MILTON ARAUJO DOS SANTOS, profi ssão: marceneiro, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Mutuipe, BA, data-nascimento: 26/12/1955, residente e domiciliado 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Pedro André dos Santos e de Libania Rosa Araujo. A 
pretendente: JOSEFA CORREIA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, na-
turalidade: Traipu, AL, data-nascimento: 09/06/1969, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Correia dos Santos e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: FABIANO DA SILVA SANTANA, profi ssão: frentista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1978, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valmir de Santana e de Dalila da Silva Santana. 
A pretendente: VANDA LÚCIA CORDEIRO SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Caririaçu, CE, data-nascimento: 28/03/1973, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Cordeiro dos Santos e de Maria 
Herminia Cordeiro Santos.

O pretendente: VITOR RODRIGUES SILVA SAMPAIO, profi ssão: mecânico, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/2000, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Almir Silva Sampaio e de Maria 
Eunice Rodrigues Luiz Sampaio. A pretendente: CAMILA DA SILVA MENESES, pro-
fi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 29/01/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemir 
Sampaio de Meneses e de Maria Neusa Fernandes da Silva.

O pretendente: NEILTON DE ASSIS LIMA, profi ssão: encarregado, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Coaraci, BA, data-nascimento: 23/06/1977, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arlindo Lima de Carvalho e de Noelia Assis de 
Carvalho. A pretendente: CRISTIANE APARECIDA RIBEIRO, profi ssão: arrumadeira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1975, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Clovis Silva Ribeiro e de 
Marivania Maria de Santana.

O pretendente: VINNICIUS ANDRE DE LIMA OLIVEIRA, profi ssão: musico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdeci Maria de Oliveira e de Marcia 
Cristina de Lima. A pretendente: DIANE DE SOUZA PEREIRA, profi ssão: costureira, 
estado civil: solteira, naturalidade: Remanso, BA, data-nascimento: 08/07/1995, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edenilton Souza Pereira e de 
Marina Oliveira de Souza.

O pretendente: ROBERTO DE OLIVEIRA, profi ssão: mecanógrafo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/1962, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldino de Oliveira e de Madalena Nascimento 
de Oliveira. A pretendente: SILVANA DA PAIXÃO SOUZA, profi ssão: cozinheira, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Felipe, BA, data-nascimento: 02/09/1984, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nestor Celestino de Souza e de 
Antonia Lima da Paixão.

O pretendente: ELIAS SOFFIATI DIAS, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Pedro de Toledo, SP, data-nascimento: 13/07/1980, residente e domicilia-
do nesta Capital, SP, fi lho de Haroldo Dias e de Angela Soffi  ati. A pretendente: YARA 
JENIFER DA SILVA, profi ssão: técnica em registros gráfi cos, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1979, residente e domiciliada nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João da Silva e de Zenóbia da Silva.

O pretendente: ISAIAS DE JESUS DIAS, profi ssão: manutenção, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/02/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Dias Sobrinho e de Maria Vera Lúcia de 
Jesus Dias. A pretendente: JANAINA AQUINO DE LIMA, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Severino de Lima e de Luciane 
de Aquino Argolo.

O pretendente: DIEGO MENDONÇA DE AQUINO, profi ssão: analista de atendimento 
digital, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Lira de Aquino 
e de Moiselita de Mendonça Aquino. A pretendente: THAÍS MARIA AMÉRICO, pro-
fi ssão: estagiária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/01/1991, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Decio Américo e de Eli-
sabete Rosa Américo.

O pretendente: ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO MACHADO, profi ssão: opera-
dor de campo, estado civil: divorciado, naturalidade: Jerumenha, PI, data-nascimento: 
13/12/1973, residente e domiciliado em Brasília, DF, fi lho de Cristino de Macêdo Macha-
do e de Leonice Gonçalves do Nascimento. A pretendente: FRANCISCA RODRIGUES 
DE SOUSA, profi ssão: ajudante de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: Eliseu 
Martins, PI, data-nascimento: 04/10/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Valdivino Rodrigues de Sousa e de Luiza Barbosa de Lima.

O pretendente: KAUÁ FERREIRA DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauro Jose da Silva e de Anabel Ferreira da Silva. A pre-
tendente: DEBORA ALMEIDA NEVES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1993, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jaime Moreno Neves e de Ramaras de Almeida Siqueira Neves.

O pretendente: PAULO FRANCO DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de serviços ge-
rais, estado civil: solteiro, naturalidade: Conde, BA, data-nascimento: 08/01/1990, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Gilson Nascimento 
dos Santos e de Edleuza Maria da Conceição Franco. A pretendente: MICHELLE DA 
CONCEIÇÃO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Conde, BA, data-
nascimento: 09/05/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Edmilson Nascimento da Conceição e de Reginalda da Conceição.

O pretendente: JANERSON SOARES BISPO, profi ssão: ofi cial de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1989, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Deocleciano Bispo da Conceição e de Zelia Felix 
Soares Bispo. A pretendente: LAÍLA DOS SANTOS, profi ssão: supervisora de farmácia, 
estado civil: solteira, naturalidade: Picos, PI, data-nascimento: 22/06/1989, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Valdenoura dos Santos Silva.

O pretendente: VITOR GERONIMO FREITAS, profi ssão: cozinheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1995, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ubiracy Paixão Freitas e de Alfredina Geronimo da Silva. A 
pretendente: DÉBORA NUNES DA SILVA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/04/1989, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Bezerra da Silva e de Josefa Pinto Nunes.

O pretendente: JOSÉ CARLOS FANTATO, profi ssão: auxiliar de almoxarifado, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Jerônimo da Serra, PR, data-nascimento: 
13/12/1970, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rafael Fan-
tato e de Izabel Soares Fantato. A pretendente: IVÂNIA GONÇALVES DA SILVA, 
profi ssão: diarista, estado civil: divorciada, naturalidade: Crato, CE, data-nascimento: 
14/12/1967, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Gon-
çalves da Silva e de Ana Guedes de Oliveira.

O pretendente: BRIAM FELIPE DA SILVA, profi ssão: desenhista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/08/1988, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo da Silva e de Shirley Aparecida da Silva. A 
pretendente: CINTIA DE CASSIA SOARES DA SILVA, profi ssão: técnica de enferma-
gem, estado civil: divorciada, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 26/05/1985, 
residente e domiciliada em Suzano, SP, fi lha de Edimilson Cosme da Silva e de Raimun-
da Soares da Silva Cosme.
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
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: PAULO SILAS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administra-
tivo, nascido nesta Capital, SP, no dia (20/09/1989), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Rosildo Pereira da Silva e de Dalva Soares da Silva Fernandes. A 
pretendente: JOYCE JESUS MARQUES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (03/08/1987), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Valdemar José Marques e de Edileuza Maria de Jesus Marques.

O pretendente: MAURO DE ARRUDA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico 
de moto, nascido nesta Capital, SP, no dia (11/04/1977), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Alice de Arruda Lima. A pretendente: GEORGIA 
ROSANA SCRAVELLI REIS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, 
Perus, SP, no dia (23/04/1987), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Jorge dos Santos Reis e de Márcia Beatriz Scravelli Reis.

O pretendente: ALEXANDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi s-
são vendedor, nascido nesta Capital, SP, no dia (19/12/1981), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aureo Francisco de Oliveira e de Maria de Lourdes 
Teixeira de Oliveira. A pretendente: PATRICIA BORGES DA SILVA MEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Osasco, SP, no dia (10/05/1994), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sinvaldo Borges Meira e de Maria 
da Paixão Borges da Silva.

O pretendente: GILDACIO MONTEIRO MATOS, estado civil solteiro, profi ssão encanador 
de manutenção, nascido em Nazaré do Piauí, PI, no dia (26/10/1965), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Matos e de Laura Monteiro de Jesus 
Matos. A pretendente: MARINALDA PEREIRA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, 
profi ssão confeiteira, nascida em Nazaré do Piauí, PI, no dia (07/04/1971), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Pereira do Nascimento e de 
Pedrina Vieira do Nascimento.

O pretendente: MARCIANO DOS SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
segurança, nascido em Lagoa Salgada, RN, no dia (07/05/1993), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Lima da Silva e de Maria das Graças dos 
Santos. A pretendente: ADRIANA CORRÊA LAGE, estado civil solteira, profi ssão este-
ticista, nascida nesta Capital, Mooca, SP, no dia (07/04/1992), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elson Moraes Lage e de Dulcineia Corrêa Lage.

O pretendente: VICENTE APARECIDO CARDOSO, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido no Distrito de Córrego Rico, Jaboticabal, SP, no dia (22/02/1945), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leonidio Cardozo e de 
Nair Francisca dos Santos. A pretendente: DEROMIDES FERREIRA DE JESUS, estado 
civil divorciada, profi ssão aposentada, nascida em Jacobina, BA, no dia (28/08/1952), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Julia Ferreira de Jesus.

O pretendente: ALAN MARCOLINO DE MELO, estado civil divorciado, profi ssão con-
trolador de acesso, nascido nesta Capital, Santana, SP, no dia (19/05/1992), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Celso Martins de Melo e de Rose-
meire Marcolino de Melo. A pretendente: FLAVIA LIMA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (31/05/1998), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Rafael da Silva e de Maria de Fatima Lima.

O pretendente: TIAGO ALMEIDA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (09/07/1990), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Vieira Santos e de Maria José de Almeida Dias. A pretendente: 
ALINE LOISE PITA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em 
Itaberaba, BA, no dia (07/08/1989), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Aloisio Cruz Santos e de Rosenilda Pita dos Santos.

O pretendente: DOUGLAS DE OLIVEIRA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão en-
fermeiro, nascido nesta Capital, Pari, SP, no dia (10/10/1991), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Douglas de Oliveira e de Nadieje Cardoso Vieira 
de Oliveira. A pretendente: MARIANA COSTA BUENO, estado civil divorciada, profi ssão 
enfermeira, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (07/02/1991), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson Bueno e de Clezia Ferreira da Costa Bueno.

O pretendente: HÉLIO APARECIDO DA SILVA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante Off set II, nascido em Caieiras, SP, no dia (23/01/1996), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hélio Aparecido da Silva e de Luzinete Coutinho dos 
Santos. A pretendente: LIDIANE SILVÉRIO DE SÁ, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Boca da Mata, AL, no dia (27/02/2000), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Cicero Alexandre de Sá e de Maria José Silvério dos Santos.

O pretendente: GUILHERME DE SÁ ALENCAR, estado civil solteiro, profi ssão enge-
nheiro civil, nascido nesta Capital, SP, no dia (16/02/1992), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Rodrigues de Alencar e de Janete de Sá Alencar. 
A pretendente: JÉSSYCA STHERLLANY ROSENDO LIMA, estado civil solteira, profi s-
são enfermeira, nascida em Teresina, PI, no dia (04/04/1994), residente e domiciliada 
em Teresina, PI, fi lha de Carlos Sérgio da Silva Lima e de Maria do Disterro Rosendo.
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DE PESSOAS NATURAIS 

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: FÚLVIO IERVOLINO, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido 
nesta Capital, Mooca - SP, no dia 30/01/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Fulvio Ambrosio Iervolino e de Marli dos Santos Iervolino. A 
pretendente: LUCIA AFFONSO BERNARDO, estado civil solteira, profi ssão gerente 
de marketing, nascida nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia 04/02/1989, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dimas Bernardo e de Georgia 
Aff onso Bernardo.

A pretendente: BRUNO FERRARESI DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
civil, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 06/08/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jair Ribeiro da Silva Filho e de Gisely Ferraresi 
Ribeiro da Silva. A pretendente: LETICIA SOARES DA FONSECA NASCIMENTO, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia 22/08/1996, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Espedito Nasci-
mento e de Joelma Soares da Fonseca.

O pretendente: JARBAS BELARMINO FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
empresário, nascido em Sumé - PB, no dia 26/07/1971, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Belarmino Ferreira e de Maria Antonia da 
Conceição. A pretendente: ELISANGELA CARVALHO DE MATOS, estado civil solteira, 
profi ssão empresária, nascida em Nilópolis - RJ, no dia 26/10/1976, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Everaldo Santana de Matos e de Maria 
Elza Carvalho de Matos.

O pretendente: WESLEY FERREIRA ALCANTARA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 24/04/1997, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Lidio Alcantara Soares e de Maria das Graças 
Ferreira Silva. A pretendente: ALANE RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fi ssão auxiliar, nascida em Teresina - PI, no dia 03/03/1999, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Alves Rodrigues e de Katiana Maria da Silva.

O pretendente: PABLO BARBOSA CHAGAS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Ubicuí - BA, no dia 05/01/1985, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Gonçalves Chagas e de Elenilza Barbosa Santos. A 
pretendente: STEFANY EVELYN ALMEIDA DE SANTANA, estado civil solteira, profi ssão 
ajudante geral, nascida nesta Capital, Guaianases - SP, no dia 21/05/1995, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sidney Dantas de Santana e de 
Valdelice Santana de Almeida. Pa
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O pretendente: CRISTIAN SENEN ANIBAL GALARZA, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido na Argentina, no dia 25/07/1971, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rufi no Senen Galarza e de Norma Blanca Yurcich. 
A pretendente: DANIELA BENUTE CORREIA, estado civil solteira, profi ssão servi-
dora pública estadual, nascida em Mogi das Cruzes - SP, no dia 18/05/1976, residente 
e domiciliada neste Subdistritro, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Veloso Correia e de 
Saide Nair Benute Correia.

O pretendente: LEANDRO RIBEIRO FARIA DE ARAUJO, estado civil solteiro, 
profi ssão engenheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/05/1979, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rubens Ribeiro de Araujo e de 
Maria Neise Faria de Araujo. A pretendente: ANDRÉIA GALVES DE FARIA, estado 
civil solteira, profi ssão compradora, nascida em Osasco - SP, no dia 14/01/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistritro, São Paulo - SP, fi lha de Domingos Pereira 
de Faria e de Sueli Galves de Faria.

O pretendente: JAELSON JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista 
de manutenção, nascido em Arapiraca - AL, no dia 16/12/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Reinaldo da Silva e de Cicera Josefa 
da Silva. A pretendente: VANESSA ANDRADE DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 31/07/1993, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gesse Francisco da Silva e 
de Rosana Maria de Andrade.

O pretendente: ADILSON DA SILVA BARELLI, estado civil solteiro, profi ssão fotógrafo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 08/04/1985, residente e domiciliado em São Bernardo 
do Campo - SP, fi lho de Oswaldo Barelli e de Alaide da Silva Barelli. A pretendente: CA-
ROLINA MARTINS RIBEIRO, estado civil divorciada, profi ssão cirurgiã dentista, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 08/07/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Gesmer Martins Ribeiro e de Teresinha Ferreira Ribeiro.

O pretendente: CAIQUE SILVEIRIO FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de farmácia hospitalar, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/07/1994, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilton Fernandes e de Luciana 
Silverio dos Santos. A pretendente: LETICIA DE FARIA GARCEZ, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/01/1993, residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nivaldo Ribeiro Garcez e de Irene 
Cordeiro de Faria Garcez.

O pretendente: VICTOR SILVA PAREDES, estado civil solteiro, profi ssão designer 
gráfi co, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/10/1995, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Luis Vasquinho Paredes e de Cleuza Rosa da 
Silva. O pretendente: HUGO RODRIGUES LIMA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/04/1998, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alex Sandro Silva de Lima e de Adriana Ro-
drigues da Silva.

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

5º Subdistrito - Santa Efi gênia 
Dra. Ruth de Andrade Moraes - Ofi cial

O pretendente: PEDRO DE PAULA FILHO, profi ssão: tatuador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/06/1994, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Pedro de Paula e de Andréia de Paula Camargo. A 
pretendente: FERNANDA MARQUES VIEIRA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Presidente Prudente - SP, data-nascimento: 06/02/1979, re-
sidente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Oracir Vieira e de Neuza Maria 
Marques Rosa Vieira. R$12,58

O pretendente: WALLACE PERESTRELO, profi ssão: militar, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/06/1992, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Paulino Perestrelo e de Marileuza Jose do Nascimento. 
A pretendente: LUANNA NOGUEIRA LEMOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/02/1999, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Nazareno Lemos de Brito e de Geucy Nogueira de Assis 
Lemos. R$12,58

O pretendente: FERNANDO VALERIO DA SILVA, profi ssão: comerciante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Carapicuíba - SP, data-nascimento: 25/09/1977, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jose Valerio da Silva e de Adevanir Machado 
da Silva. A pretendente: FABIANA MACHADO RIBEIRO, profi ssão: vigilante patrimo-
nial, estado civil: solteira, naturalidade: Campos dos Goytacazes - RJ, data-nascimento: 
12/06/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Enilson Machado 
Ribeiro e de Maria das Graças Machado Ribeiro. R$12,58

O pretendente: RICARDO KWONG CHU, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/03/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Kwong Yim Wai e de Wong Sut Fan Kwong. A pretenden-
te: PATRICIA MENDONÇA GOMES, profi ssão: assistente administrativa, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Fortaleza - CE, data-nascimento: 05/07/1971, residente e do-
miciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Victor Hugo Castelo Branco Pinheiro Gomes e 
de Regina Mendonça Gomes. R$12,58

O pretendente: CLAYTON PEREIRA DUARTE, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 24/11/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Merineu Teixeira Duarte e de Hosana Perei-
ra de Araujo. A pretendente: JULIA GABRIELLA QUEIROZ DOS SANTOS, profi ssão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 
09/11/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Dilson dos Santos e 
de Maria Célia Cleide de Queiroz Aquino. R$12,58

O pretendente: JAMES VERAS DE CARVALHO, profi ssão: atendente, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Camocim - CE, data-nascimento: 25/06/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de e de Edivanda Veras de Carvalho. A pretendente: YANE 
KAROLINE BRASIL COSTA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
Mãe do Rio - PA, data-nascimento: 26/12/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Manoel Pereira da Costa e de Antônia Sirlene Rodrigues Brasil. R$12,58

O pretendente: JOÃO PEDRO DA SILVA, profi ssão: comerciário, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/04/1965, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Pedro Antonio da Silva e de Tarcisa Gomes da Silva. A 
pretendente: ELAINE APARECIDA BELLEI, profi ssão: coordenadora de Marketing, es-
tado civil: viúva, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/10/1966, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Afonso Bellei Netto e de Gilza Carvalho 
Bellei. R$12,58

O pretendente: DEYVISON LIMA DE OLIVEIRA, profi ssão: op. de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Helio Barbosa de Oliveira e de Maria das Dores 
Lima de Oliveira. A pretendente: ALINE SOUZA DAVI, profi ssão: manicure, estado civil: 
solteira, naturalidade: Juazeiro do Norte, CE, data-nascimento: 21/02/1987, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Antonio Davi e de Liduína Souza Davi.

O pretendente: MARCOS ALVES DOS SANTOS, profi ssão: supervisor de segurança, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 25/11/1973, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Virginio dos Santos Filho e 
de Josefa Siqueira Alves. A pretendente: ELISANGELA SOARES DOS SANTOS, 
profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-
nascimento: 13/09/1973, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Benjamim 
Pereira dos Santos e de Aparecida Soares dos Santos.

O pretendente: EDMILSON DA CRUZ COUTINHO, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 15/05/1971, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Elpidio Coutinho e de Sônia Maria da Cruz 
Coutinho. A pretendente: MARLI FRANCISCA SOARES, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1967, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Francisco Soares e de Raquel 
dos Prazeres.

O pretendente: VICENTE GOMES DA SILVA FILHO, profi ssão: operador de máquinas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Macaparana, PE, data-nascimento: 09/12/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Vicente Gomes da Silva e de Maria 
do Espirito Santo Gomes. A pretendente: DAYANE MARIA DA SILVA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Macaparana, PE, data-nascimento: 18/03/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ana Maria da Silva.

O pretendente: IAGO SANTOS ARAUJO, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1996, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Lucineide Santos Araujo. A pretendente: 
DANIELA BELO DO NASCIMENTO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Damião Domingos do Nascimento e de Maria das Montanhas Belo da Silva.

O pretendente: LEANDRO PROENÇA MENINO, profi ssão: porteiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edmilson Gomes Menino e de Sandra Regina 
Proença Menino. A pretendente: RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1982, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Everaldo Pereira dos Santos e de 
Josina Pereira dos Santos.

O pretendente: FRANCISCO SEVERINO DA CONCEIÇÃO, profi ssão: funileiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Cabo, PE, data-nascimento: 17/03/1968, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Maria Luiza da Conceição. A pretendente: 
ANGELA MARIA NATUR DA SILVA, profi ssão: cobradora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Barras, PI, data-nascimento: 14/03/1964, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco Pinto da Silva e de Francisca Natur da Silva.

O pretendente: DOUGLAS MARQUES DE SOUSA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edvar Salustiano Marques de Sousa e de 
Antonia Celia Marques. A pretendente: ANGÉLICA SANDI TERRA DA SILVA, profi ssão: 
ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/11/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ezequiel Manoel da 
Silva e de Sandra Regina Terra da Silva.

O pretendente: CARLOS BARBOSA, profi ssão: cozinheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/1979, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Severina Maria Barbosa. A pretendente: ANDREZA TERESA 
DA CRUZ, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-
nascimento: 16/01/1976, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José 
Ferreira da Cruz e de Regina Tereza da Cruz.

O pretendente: RODRIGO PEDRO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de montagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cristiano Pedro da Silva e de Roberta Lima 
da Silva. A pretendente: THAIS CALDAS MARTINS, profi ssão: auxiliar de vendas, 
estado civil: solteira, naturalidade: Bacuri, MA, data-nascimento: 06/08/1993, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Carmen Lucia Caldas Martins.

O pretendente: ALEX GOMES DOS SANTOS, profi ssão: eng. civil, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Gomes dos Santos e de Maria Aparecida Silva 
dos Santos. A pretendente: SAMARA SALES DA SILVA, profi ssão: pedagoga, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1992, residente e 
domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Manoel Sales da Silva e de Cleuza 
Aparecida de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ ALAN DA SILVA ARAÚJO, profi ssão: ajudante de motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Picos, PI, data-nascimento: 19/03/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Borges de Araújo e de Cícera da Silva 
Araújo. A pretendente: JESSICA JACINTO DOS SANTOS, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Dermival Frutuozo dos Santos e de 
Rosemary Jacinto dos Santos.

O pretendente: DAVID DO PRADO MALVINO PETROWSKI, profi ssão: empacotador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1999, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Herculis Petrowski e de Janaina 
do Prado Malvino Pereira. A pretendente: DINÁ DA SILVA SANTOS, profi ssão: op. de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Heleno da Silva Santos e de Maria 
Jose dos Santos.

O pretendente: FRANCIS ONYEKACHI NWARIWEAKU, profi ssão: comerciante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Amiyi Umuaka-Nigeria, data-nascimento: 17/07/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Eledibe Nwariweaku e de Virginia 
Nwariweaku. A pretendente: IANY CIBELLY DA SILVA BRANDÃO, profi ssão: diarista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 08/06/1991, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Antônio Brandão e de Maria Lenice da 
Silva Brandão.

O pretendente: RAFAEL ALVES DA SILVA, profi ssão: motoboy, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/08/1983, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio da Silva e de Denise Alves Salustiano. A 
pretendente: CAMILA SOUZA DE ALBUQUERQUE, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1989, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Neusival Alves de Albuquerque e de Marcia 
Aparecida Mendes de Souza.

O pretendente: JEFFERSON TELES SUSAKI, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Mitsuru Susaki e de Marta Teles Borges 
Susaki. A pretendente: TRAN THI THUY DUYEN, profi ssão: escriturária, estado civil: 
solteira, naturalidade: Vietnã, data-nascimento: 05/01/1994, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Tran Van Quot e de Tran Thi Ni.

O pretendente: ALEXANDRE RIBEIRO DE OLIVEIRA, profi ssão: policial militar, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 09/08/1975, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Mário Ribeiro de Oliveira e de Maria 
de Fátima Borges Oliveira. A pretendente: GISLENE GOMES NUNES, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/01/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jurdeci Gomes Nunes.

O pretendente: ADEVAL REIS SOBRINHO, profi ssão: rasteleiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ibicarai, BA, data-nascimento: 18/12/1961, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Daurinha Paula dos Santos e de Alicio Reis Sobrinho. A pretendente: 
LUZINEIDE OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: op. de loja, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1972, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Genilson Oliveira Santos e de Luzinete Oliveira Santos.

O pretendente: FERNANDO SILVA NOGUEIRA DE LIMA, profi ssão: vigilante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1979, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Nogueira de Lima Filho e de Edleuza 
Pereira da Silva Lima. A pretendente: ÉLLEN DE MIRANDA SANTANA, profi ssão: 
enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/12/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Elias de Santana e de 
Rita de Cassia de Miranda Santana.

O pretendente: LUAN PEREIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: conferente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Fortunato de Oliveira e de Maria Pereira 
dos Santos Oliveira. A pretendente: GRAZIELLE PINHEIRO MARTINS, profi ssão: aux. 
de atendimento ao cliente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 01/11/1998, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Antonio 
Sergio Martins e de Ilda Pinheiro dos Santos.

O pretendente: RICARDO LEITE DOS SANTOS, profi ssão: bancário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José dos Santos e de Maria José Leite dos 
Santos. A pretendente: JAQUELINE FELIX CARNEIRO, profi ssão: vendedora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1990, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Wagner Sebastião Severino Carneiro e de Sueli 
Felix dos Santos.

O pretendente: JOÃO GABRIEL DOS SANTOS, profi ssão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Roberto Wagner dos Santos e de Eliana Medeiros 
Moura dos Santos. A pretendente: ALINE PESSOA DE MATOS, profi ssão: bancária, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jonatas Moreira de Matos e de 
Hozana Alves Pessoa de Matos.

O pretendente: JOEL FRANCISCO DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Ji-Paraná, RO, data-nascimento: 27/11/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Francisco da Silva e de Ana da Silva. 
A pretendente: DESIRRE KONTANTAS, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1966, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Casemiro Kontantas e de Carmie Murad Kontantas.

O pretendente: MARCEL RODRIGO ROMANO, profi ssão: segurança, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1979, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Romano e de Helena Anacleto Romano. A pretendente: 
MARCELA TISTSKI GABRIEL, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Arnaldo Gabriel e de Cleusa Tistski dos Santos.

O pretendente: RICARDO RODRIGUES MONTUAN, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 01/07/1989, 
residente e domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de José Aparecido Montuan e de 
Edwirgens Rodrigues Pereira Montuan. A pretendente: CRISTIANE LACERDA DE 
MORAIS, profi ssão: tradutora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 11/07/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
José Alves de Morais e de Elizabeth Lacerda Rocha de Morais.

O pretendente: BRUNO HENRIQUE DE ASSUNÇÃO CANELAS, profi ssão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Indaiatuba, SP, data-nascimento: 15/11/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Barbara Cristiane de Assunção 
Canelas. A pretendente: JENNIFER ERIKA ALMEIDA, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Givanice Ribeiro Leite.

A pretendente: TAMIRES DA SILVA SILVEIRA, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Lindival Vicente Silveira e de Sonia Maria da 
Silva Silveira. A pretendente: VANESSA CRISOSTOMO DE SOUSA, profi ssão: técnica 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/05/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Alberci Crisostomo de 
Sousa e de Zilda Lopes Santos Sousa.
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O pretendente: FELIPE EVANGELISTA MAGATI, divorciado, servidor público, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 27/08/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Alexandre José Magatti e de Angela Evangelista Magatti. A pretendente: ELLEN 
CAROLINE PEREIRA COSTA, solteira, estagiária de auditoria, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 25/04/1995, residente e domiciliada na Saúde, São Paulo - SP, fi lha deEdilson 
Luiz dos Santos Costa e de Maria da Penha Felix Pereira.

O pretendente: ALEXANDRE DE OLIVEIRA ZACCARIA, solteiro, piloto de helicptero, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 06/01/1989, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de Arsenio Cezar Zaccaria e de Angela Maria de Oliveira Zaccaria. A 
pretendente: ANA CAROLINA AMARAL BRESSAN DA COSTA, solteira, nutricionista, 
natural de São Bernardo do Campo - SP, nascida em 16/02/1993, residente e domiciliada 
em São Bernardo do Campo - SP, fi lha de Lorian Francisco Bressan da Costa e de Ana 
Paula Amaral da Costa. Obs.: Edital Recebido do Cartório de São Bernardo do Campo 
- SP, 1º Subdistrito, referente ao endereço do pretendente.

O pretendente: WALTER TULLIO PROVENZANO JUNIOR, divorciado, contador, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 18/05/1958, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Walter Tullio Provenzano e de Rosa Nóbrega Provenzano. A pretendente: VALÉ-
RIA SOARES, solteira, professora, natural de São Paulo - SP, nascida em 15/05/1975, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Luiz 
Soares e de Marly Soares.

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

revoluções industriais 

que organizaram a vida 

moderna estão fi cando 

no passado

Há novos modelos surgindo 
no cotidiano do mundo 
da produção e do consu-

mo, o que tem alterado o univer-
so do trabalho, os empregos, os 
salários, os direitos, a proteção 
trabalhista e social. As empresas 
estão mudando de propriedade 
e de função econômica, prior-
izando o resultado fi nanceiro. 
Os estados perdem importância 
relativa para as empresas multi-
nacionais e grupos econômicos 
e estes, gradativamente, passam 
a controlar as escolhas e os des-
tinos das nações. 

A produção amplia a capaci-
dade de gerar riqueza, mas, de 
outro lado, os institutos distribu-
tivos (organizações e regras) são 
enfraquecidos, o que faz com que 
as desigualdades cresçam. Há 
múltiplas e profundas transfor-
mações em curso, muitas ainda 
invisíveis para a maioria da pop-
ulação, mas que já infl uenciam o 
que somos, como decidimos e o 
que seremos no futuro.

Nesse mesmo tempo histórico, 
há problemas e desafi os inéditos, 
que ultrapassam os limites das 
nações e que colocam em xeque 
todas as formas de vida. A pro-
dução econômica industrializa 
os limitados recursos naturais, 
consumidos de forma desigual 
por 7,5 bilhões de pessoas no 
mundo. Os vários tipos de lixo 
poluem e esgotam solo, rios, 
mares e ar, eliminando milhares 
de formas de vida. 

O aquecimento global modifi ca 
rapidamente o clima, o que im-
pactará de maneira irreversível 
as condições de vida. Enquanto 
se testam as hipóteses sobre es-
sas mudanças, a vida no planeta 
pode caminhar para a extinção, 
tragédia que, desta feita, será 
provocada pela ação humana. 
Em todas as partes, a ação do 
homem é a mesma, o que exige 
medidas globais e coordenadas, 
que ajudem a conter os abusos 
que, tudo indica, conduzem o 
planeta à destruição.

Há milênios, diferentes tipos 
de guerra demonstram que 
a inteligência faz do homem 
também o mais destrutivo dos 
animais. A guinada à extrema-di-
reita no mundo tem aumentado 
incontáveis confl itos regionais, 
tornando incontroláveis os 
riscos de uma guerra nuclear. 
A intolerância, hoje também 
alimentada e articulada em 
tempo real nas redes sociais, 
é a “virtude” preponderante 
na mobilização de tragédias. O 
problema não respeita limites, 
nem mesmo os das nações.

Em outra ponta, as novas 
tecnologias quebram fronteiras 
e passam a substituir trabalho 
humano não só na indústria, 
mas também na agricultura, 
no comércio e nos serviços. As 
máquinas substituem cada vez 
mais a força humana e animal, 
com diferentes tipos de robôs e, 
de maneira acelerada, ampliam 
as possibilidades de representar 
a inteligência humana em vári-
as áreas de conhecimento. Os 
efeitos disruptivos sobre as 
ocupações, os empregos e as 

profi ssões já são e serão cada 
vez mais devastadores.

Ao criar a capacidade de 
produzir energia de maneira 
infi nita (especialmente ener-
gia solar) sem necessidade de 
enormes obras (hidroelétricas, 
por exemplo) e de cabeamento 
para distribui-la, todo o sistema 
produtivo pode ser alterado. Ao 
criar possibilidade de comu-
nicação em tempo real (voz, 
imagem e dados), sem nenhum 
tipo de conexão física, o sentido 
de tempo e de deslocamento se 
modifi cam. 

Ao interligar energia e comu-
nicação, com novos materiais 
e tecnologias produtivas, as 
possibilidades de transporte 
mudam. Essas transformações 
nas bases do sistema produtivo 
permitem saltos tecnológicos 
impensáveis há pouco tempo. É 
possível sonhar em dar saltos da 
primeira para a quarta ou quinta 
revolução tecnológica e consti-
tuir inéditas probabilidades de 
desenvolvimento econômico.

O Brasil se encontra nessa 
complexa encruzilhada históri-
ca, com possibilidades de pro-
gredir ou de criar muros que 
impedirão o país de alçar 
crescimento com desenvolvi-
mento. Interesses internacio-
nais e nacionais jogam pesado 
para impedir que o país, com a 
potencialidade e a importância 
que possui, tenha soberania 
nas escolhas. Jogo intrincado, 
repleto de blefes, mentiras e 
ameaças.

O investimento em educação, 
pesquisa, inovação, infraestru-
tura econômica, produtiva e 
social são essenciais nessa 
possibilidade de salto. Mas, para 
isso, é essencial que se tenha 
um Estado capaz de articular e 
coordenar esse esforço coletivo, 
de nação integrada ao mundo. 
Mais ainda: governos terão que 
ser capazes de mobilizar inves-
timentos públicos e privados 
plurianuais, organizando ações 
e decisões das empresas e or-
ganizações. 

Seguindo esse rumo, existe o 
desafi o de estabelecer um tipo 
especial de diálogo social, capaz 
de prospectar possibilidades, 
oportunidades e desafi os para 
o futuro, imaginar iniciativas e 
soluções, pactuar compromis-
sos para que resultados sejam 
alcançados e distribuídos de 
maneira justa. Há o caminho 
daqueles que enaltecem a guer-
ra, desconsideram a mudança 
climática, o desemprego e a 
desigualdade. 

Há o caminho daqueles que 
fazem da inovação tecnológica 
instrumento para concentrar 
riqueza, produzir desigualdade e 
ampliar a barbárie. Há o camin-
ho daqueles que acreditam no 
diálogo entre diferentes, para 
enfrentar os confl itos, favorecer a 
cooperação em um mundo diver-
so e livre. Há o caminho daqueles 
que apostam que o conhecimen-
to, a ciência e a inovação devem 
libertar a humanidade para viver 
melhor e enfrentar, de maneira 
determinada, desde já, os de-
safi os da mudança climática, da 
tecnologia disruptiva e da guerra.

(*) - É Sociólogo, diretor técnico 
do DIEESE, membro do CDES – 
Conselho de Desenvolvimento 

Econômico e Social e do Grupo 
Reindustrialização.

Soluções diferentes para 
problemas dramáticos

Clemente Ganz Lúcio (*)
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