
O presidente Jair Bolso-
naro fez ontem (22) 
sua estreia no cenário 

internacional, em um discurso 
no Fórum Econômico Mun-
dial de Davos, na Suíça, com 
um pronunciamento rápido, 
de menos de oito minutos, 
diante de líderes políticos 
estrangeiros, economistas 
e empresários. Como já era 
previsto, adotou um tom de 
“apresentação”, enumerando 
suas promessas de governo 
e explicando o projeto de 
Brasil que pretende construir 
durante seu mandato.

“Confesso que estou emo-
cionado e me sinto muito 
honrado em me dirigir a uma 
plateia tão seleta. Hoje em dia, 
um precisa do outro. O Brasil 
precisa de vocês. E vocês, 

Davos: em breve discurso 
Bolsonaro fala de meio 
ambiente e reformas

com toda certeza, em partes, 
precisam do Brasil”, começou 
dizendo o brasileiro. “Essa é a 
primeira viagem internacional 
que realizo após minha eleição, 
prova da importância que atri-
buo a esse fórum. Essa viagem 
também é, para mim, um mo-
mento único para mostrar o 
que o Brasil está construindo”.

Bolsonaro ressaltou que 
venceu as eleições de outubro 
com uma “campanha de menos 
de um milhão de dólares e 
poucos minutos de televisão”. 
“Assumi o Brasil com uma 
profunda crise ética, moral e 
econômica. Montei um equi-
pe de ministros qualifi cados, 
não aceitando ingerências 
políticas e partidárias que no 
passado geraram corrupção”, 
disse em uma tentativa de 

desvincular a imagem do Brasil 
no exterior após a Operação 
Lava Jato.

Focando nos investidores e 
nas empresas, Bolsonaro pro-
meteu promover privatizações, 
respeitar os contratos e realizar 
reformas que facilitem investi-
mentos e o empreendedorismo, 
além de manter negócios com 
países do mundo todo - mas 
sem dar detalhes em relação a 
ideologias. “Vamos abrir a eco-
nomia; mudar essa condição é 
uma das metas deste governo. 
Vamos entrar para o ranking 
dos 50 melhores países para 
investir”, completou.

Bolsonaro também disse que 
cuidará da preservação am-
biental no Brasil, uma questão 
que o presidente vinha sendo 
criticado pela oposição e por 

Bolsonaro enfatizou que o Brasil é “o país que mais preserva o meio ambiente”, onde a agricultura 

utiliza apenas 9% do território e cresce graças a sua tecnologia e a competência do produtor rural.

ONGs locais. “Nossa missão 
agora é avançar na compati-
bilização entre preservação 
do meio ambiente e desen-
volvimento econômico. Os 
setores que nos criticam têm, 
na verdade, muito a aprender 
conosco”, alegou.

Em vários momentos, Bol-
sonaro tentou se livras das 
críticas e dos questionamentos 
em relação às suas políticas 
ambientais. Contou ainda que 
quer investir na segurança 
pública e aumentar o turismo 
no Brasil. “Vamos resgatar 

nossos valores e abrir nossa 
economia. Defender nossa fa-
mília, os verdadeiros direitos 
humanos, uma educação que 
prepare nossa juventude para 
os desafi os futuros. Quero um 
mundo de paz, liberdade e 
democracia” (ANSA).
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BOLSAS
O Ibovespa: -0,94% Pontos: 
95.103,38 Máxima de +0,06% : 
96.070 pontos Mínima de -1,4% : 
94.662 pontos Volume: R$ 13,42 
bilhões Variação em 2019: 8,21% 
Variação no mês: 8,21% Dow 
Jones: -1,52% (às 18h29) Pon-
tos: 24.330,42 Nasdaq: -2,27% 
(às 18h29) Pontos: 6.994,86 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,8049 Venda: R$ 3,8054 
Variação: +1,19% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,88 Venda: R$ 3,98 
Variação: +1,27% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7609 Venda: R$ 
3,7615 Variação: -0,24% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7670 
Venda: R$ 3,9500 Variação: 
+1,28% - Dólar Futuro (feverei-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,79% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.283,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,06% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 156,000 
Variação: +1,3%.

ro) Cotação: R$ 3,8195 Variação: 
+1,7% - Euro (às 18h29) Compra: 
US$ 1,1359 Venda: US$ 1,136 
Variação: -0,09% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,3230 Venda: R$ 
4,3250 Variação: +1,17% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2430 Ven-
da: R$ 4,4870 Variação: +0,99%.

Ibovespa Futuro: -1,43% Pon-
tos: 95.170 Máxima (pontos): 
96.415 Mínima (pontos): 94.900 
Global 40 Cotação: 827,757 
centavos de dólar Variação: 
-0,3%.

“Um conservador 
é um homem 
com duas pernas 
perfeitamente boas 
que nunca aprendeu 
a caminhar”.
Franklin Roosevelt (1882/1945)
32º Presidente dos Estados Unidos

Carga movimentada 
O Porto de Santos fechou o 

ano de 2018 com novo recorde de 
movimentação de cargas. Foram 
133,16 milhões de toneladas, 2,5% 
superior ao resultado observado 
em 2017. Os embarques ultrapas-
saram 94,34 milhões de toneladas, 
marca também recorde. O princi-
pal destaque fi cou para a expansão 
de 24,9% nos embarques de soja a 
granel, totalizando 20,58 milhões, 
encerrando o ano como a carga 
de maior movimentação no porto.  

O Banco do Brasil foi con-
siderado uma das instituições 
fi nanceiras mais sustentáveis 
do mundo e está entre as top 
‘10 Corporações Mais Sus-
tentáveis’ no ranking Global 
100 de 2019, da Corporate 
Knights. O anúncio foi feito 
ontem (22), no Fórum Mun-
dial Econômico em Davos. 
Dentre as mais de 7.500 em-
presas avaliadas, o BB fi cou 
em primeiro lugar no segmen-
to fi nanceiro e em oitavo no 
ranking mundial.

Um dos destaques do banco 
foi a alocação de R$ 193 bi-
lhões em setores da chamada 
economia verde, que tem como 
caraterísticas a baixa emissão 
de carbono, efi ciência no uso de 
recursos e busca pela inclusão 
social. O Global 100 é um índice 
que classifi ca as empresas pela 
excelência em sustentabilida-

Alocação de R$ 193 bilhões na economia verde impulsionou 

classifi cação do BB no ranking.

Arnd Wiegmann/Reuters
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O ministro Luiz Fux, vice-
-presidente do STF, disse 
ontem (22), em evento sobre 
o combate à corrupção, que 
os ministros da Corte não de-
vem ter medo de desagradar 
a população ao tomar suas 
decisões.

“O Supremo tem compro-
misso com a guarda da Cons-
tituição. E nenhum receio de 
desagradar a opinião pública, 
ou de cair em impopularidade, 
pode fazer com que um minis-
tro  abdique da sua indepen-
dência”, disse Fux, responsável 
pelo plantão do STF até 1º de 
fevereiro.

Como exemplo, o ministro 
citou a análise sobre a apli-
cação da Lei da Ficha Limpa, 
em 2010, quando seu voto 
desempatou o julgamento e 
fez com que a aplicação da le-
gislação de iniciativa popular 
fosse adiada para as eleições 
de 2012. “Naquela oportuni-
dade, não vou sonegar aos 
senhores que me assustei 
bastante com a repulsa po-
pular”, admitiu. O ministrou 
também exaltou o trabalho 
dos jornalistas, afirmando 
que “quanto maior for a li-
berdade de imprensa, maior 

Ministro Luiz Fux,

vice-presidente do STF.
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Davos - Enquanto o pre-
sidente da República, Jair 
Bolsonaro, ignorou a reforma 
da Previdência no discurso de 
abertura do Fórum Econômico 
Mundial, o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, tratou de 
transmitir uma mensagem forte 
aos investidores em encontro 
promovido pelo Itaú Unibanco. 
Guedes afi rmou que haverá 
consenso no Congresso para 
aprovar a proposta de emenda 
constitucional.

Investidores que estiveram 
no almoço organizado pelo 
banco brasileiro comentaram 
que a palestra de Guedes “foi 
um show”. “Durante 90 minu-
tos, ele narrou com maestria 
os planos para a economia. Foi 
animador”, disse um banqueiro, 
que também assistiu o discurso 
de Bolsonaro. 

A expectativa agora se volta 
para a entrevista que o ministro 
da Economia dará hoje (23) no 
centro de mídia do Fórum. Até 
lá, Guedes não dará entrevistas 
sobre reuniões bilaterais da 
sua agenda em Davos. A ex-
plicação do governo é que há 
uma recomendação do Fórum 

Ministro da Economia,

Paulo Guedes.
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Davos - Uma mistura de medo, 
interesse e certa satisfação. Foi 
assim que empresários, econo-
mistas e a elite da fi nança inter-
nacional receberam, no Fórum 
Econômico Mundial, em Davos 
o discurso do presidente de Jair 
Bolsonaro - que, em menos de 
dez minutos, tentou convencer 
o mundo de que o Brasil ‘mudou’. 
“O Brasil é um grande país. 
Merece alguém melhor”, disse o 
americano Robert Shiller, prêmio 
Nobel de Economia. “Ele me dá 
medo”, insistiu.

O americano lembrou que 
também ouviu um discurso 
moderado por parte de Donald 
Trump. “Vi Viktor Orban (pre-
sidente da Hungria) em um 
discurso e ele também parecia 
moderado e razoável”, apontou. 
Após tecer vários comentários 
surpreendentes a respeito de 
lideranças mais à direita no 
mundo, incluindo Bolsonaro, 
ainda rindo disse: “Eu tenho 
que parar de falar. Não posso 
falar sobre o Brasil de novo”.

Um banqueiro alemão, que 
não quis ser identifi cado, re-
clamou da falta de informações. 
“Ele deu manchetes. Mas nós 
queremos detalhes”, insistiu. 
“Talvez não haveria como 

Economista Robert Shiller.

M
or

itz
 H

ag
er

/s
w

is
s-

im
ag

e

Brasília - A procuradora-
-geral da República, Raquel 
Dodge, disse ontem (22), que 
“a corrupção é causa de morte 
social”. “Ela (a corrupção) fere 
a integridade do tecido social, 
ela deteriora a confi ança nas 
relações humanas e das pessoas 
em relação às autoridades go-
vernamentais”, disse a chefe do 
Ministério Público Federal, na  
abertura do 3.º Fórum Jurídico 
sobre Combate à Corrupção, 
em Brasília.

Raquel fez um alerta dra-
mático. “Ela (a corrupção) 
mistura a coisa pública e a coisa 
privada”, seguiu. “A corrupção 
inibe o crescimento econômico, 
difi culta o desenvolvimento, 
perpetua ciclo de pobreza, 
desestabiliza governos, mina a 
confi ança nas instituições e na 
própria democracia”.

Anfi triã do evento, a pro-
curadora-geral disse que nas 
eleições de outubro de 2018 
a população expressou sua 
intolerância à corrupção, que, 
de acordo com ela, é pauta 

Procuradora-geral da 

República, Raquel Dodge.
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Banco do Brasil entre as top ‘10 Corporações 
Mais Sustentáveis’ no ranking Global

presas de 21 países diferentes 
com base em dados públicos e 
por meio do contato direto com 
empresas com ações negocia-
das em bolsas de valores, com 
receita bruta anual superior 
a US$ 1 bilhão e questionário 
específi co, onde as empresas 
selecionadas são convidadas 
a complementar suas infor-
mações.

São as seguintes as 10 cor-
porações mais sustentáveis no 
ranking Global 100 de 2019: 1. 
Chr Hansen Holding – Dina-
marca; 2. Kering – França; 3. 
Nestle Corporation – Finlândia; 
4. Orsted – Dinamarca; 5. Gla-
xoSmithKline – Reino Unido; 
6. Prologis – Estados Unidos; 
7. Umicore – Bélgica; 8. Banco 
do Brasil – Brasil; 9. Shinhan 
Financial Group – Coreia do 
Sul; e 10. Taiwan Semiconduc-
tor – Taiwan (ABr).

de, considerando as dimensões 
econômica, social e ambiental. 

A metodologia de avaliação é 
baseada em 21 indicadores de 
desempenho como: práticas de 
governança corporativa; racio-
nalização de recursos naturais, 
resíduos e emissões; gestão de 

fornecedores; boas práticas 
com funcionários; capacidade 
de inovação; receita obtida 
de produtos ou serviços com 
benefícios sociais ambientais, 
entre outros.

Para determinar o ranking, 
foram analisadas 7.536 em-

Guedes: haverá consenso 
para aprovar Previdência

para Guedes não falar antes da 
coletiva ofi cial. 

Sobre Guedes, Bolsonaro 
disse que a equipe econômica 
colocará o Brasil no ranking 
dos 50 melhores países para 
se fazer negócios no mundo. 
No encontro do Itaú, para 
rebater a preocupação dos 
investidores com o risco de o 
Congresso travar a aprovação 
da reforma, Guedes colocou 
suas fi chas numa frente ampla 
de governadores para apoiá-
-lo (AE).

‘O Brasil merece alguém 
melhor’, diz economista

pedir mais dele”, ironizou. O 
presidente da Iberdrola, José 
Ignacio Galán, acredita que 
o discurso serviu para deixar 
claro “o que o governo pensa”. 
“Sinto pelos jornalistas, que 
não têm muitas manchetes”, 
disse. “Ele deu uma visão bas-
tante técnica. Também falou 
de como quer as contas do 
país estabilizadas e, acima de 
tudo, que quer transformar o 
Brasil numa das 50 melhores 
lugares para se fazer negócios. 
Isso é fundamental para atrair 
parceiros”, afi rmou.

Ricardo Marino, chairman 
do Itaú na América Latina, 
acredita que o discurso serviu 
para “educar” aqueles que não 
conhecem o Brasil (AE).

Ministro do STF ‘não deve 
recear’ opinião pública

será o combate à corrupção”.
“Foi a imprensa que inau-

gurou a estratégia de, em 
vez de focar nos corruptos, 
focar nos corruptores, quan-
do produz o noticiário. Que 
haja parceria legítima entre 
a imprensa e as instituições 
de combate a corrupção”, 
disse. As declarações foram 
dadas em evento organizado 
na Escola de Magistratura 
Federal, em Brasília, sobre 
o combate à corrupção em 
um estado democrático de 
direito, do qual também par-
ticipou a procuradora-geral 
da República, Raquel Dodge, 
para quem a “corrupção é uma 
morte social” (ABr).

Raquel Dodge: “A corrupção é 
causa de morte social”

prioritária da sociedade brasi-
leira. Raquel afi rmou que “os 
brasileiros buscam respostas 
mais efi cientes e efi cazes para 
combater a corrupção de ver-
bas públicas no País”. 

“Nas últimas eleições, a po-
pulação brasileira deu uma res-
posta, manifestou-se nas urnas 
de uma forma que expressou 
claramente a sua intolerância 
à corrupção e o seu anseio de 
construirmos uma sociedade 
mais íntegra e mais honesta”, 
afi rmou (AE).
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Temas para Davos
O capitão Bolsonaro foi 

eleito para que o Brasil 

não se tornasse outra 

Venezuela

Os ciclos econômicos 
são uma criação dos 
homens que controlam 

o capital ao promoverem in-
jeção de dinheiro para colher 
ganhos, acelerando artifi cial-
mente a atividade econômica 
e a valorização dos ativos para 
decair logo por falta de susten-
tação. Como tudo na natureza, 
a economia devia seguir o ritmo 
natural, mas por cobiça surgi-
ram os mecanismos astutos 
que forjaram a concentração 
da riqueza na mão da minoria 
com mentalidade especulativa.

Mais dinheiro acarreta mais 
inflação. Se o dinheiro é 
recolhido, a infl ação perde 
fôlego. A fonte de criação da 
moeda tem sido os Estados e 
o crescimento desordenado de 
suas dívidas. Se elas crescem 
muito, vem a austeridade que 
estanca o fluxo monetário, 
como ocorre no Brasil. A eco-
nomia saiu da naturalidade, ou 
caminha como uma locomo-
tiva desembestada, ou segue 
devagar quase parando, mas 
deveria seguir um ritmo natu-
ral de crescimento constante, 
acompanhando o aumento da 
população.

A instabilidade vem de longe. 
Os reis se afastaram das leis 
naturais e perderam o trono. 
Vieram o Estado Republicano, 
mais apropriado para o capi-
talismo de livre mercado, e o 
comunismo, fadado ao fracasso 
pela supressão da liberdade. O 
sistema descambou com a con-
centração da riqueza e as ações 
corruptas dos homens nos 
poderes executivo, legislativo 
e judiciário. A China inovou 
com o capitalismo de Estado 
produzindo manufaturas para 
exportar. A ordem interna-
cional perdeu a sustentação 
devido às alterações econômi-
cas com a tendência de nova 
crise de recessão severa cujos 
efeitos são imprevisíveis.

O mundo está adentrando 
numa perigosa guerra comer-
cial que resulta da ausência 
de equilíbrio nas transações 
entre os povos. Os países se 
tornaram altamente devedo-
res sem que isso contribuísse 
para a melhora efetiva das 
condições gerais de vida. A 
riqueza financeira, oriunda 
dos grandes recursos naturais 
do planeta, fi cou concentrada 
em poucas mãos enquanto a 
miséria se expandiu. O essen-
cial é que haja equilíbrio nas 
contas internas e externas, 
e ensejo ao aprimoramento 
da espécie humana, temas 
prioritários para autoridades 
e empresários debaterem no 
Fórum Econômico Mundial 
2019, em Davos.

No Brasil, o dinheiro fi cou 
mais escasso ainda. Os índices 

confundem. Os feiticeiros no 
poder iludiram a população 
com a mágica de baratear os 
importados praticando taxas 
de juros elevadas e deu nessa 
congestão financeira como 
foi previsto pelos entendidos. 
Mesmo assim, foi preciso 
chegar ao fundo do poço, com 
muita coisa destruída, para 
iniciar a guinada.

O grande drama da política é 
a negociação de cargos, sendo 
os mais cobiçados aqueles que 
envolvem mais dinheiro, poder 
e projeção, e, justamente, para 
assegurar a reeleição, não para 
prestar um efetivo trabalho 
de utilidade pública. Assim, 
tudo caminhará para o declínio 
enquanto a dívida pública vai 
crescendo, para em seguida 
surgirem as brutais austeri-
dades que jogam as cidades 
para as traças. Fala-se que há 
um grupo poderoso que, para 
acabar com isso, visa a globa-
lização do poder com partido 
único: o deles. 

O regime de partido único 
tem muita semelhança com 
a monarquia, uma vez que 
a pessoa no comando é ple-
nipotenciária para decidir e 
determinar; a diferença é que 
o partido estabelece regras que 
poderão derrubar o líder para 
colocar outro em seu lugar, 
enquanto que o rei tem cargo 
vitalício e ainda pode transferi-
-lo ao herdeiro do trono.

O ser humano recebeu o pla-
neta pronto, sem que tivesse 
de acrescentar nada, apenas 
zelar, conservar e desfrutar. O 
consenso deve ser: zelar pelas 
cidades e proteger as fl orestas. 
Precisamos de água potável, 
preservação dos mananciais, 
preservar e ampliar as áreas 
verdes nas cidades, cuidar da 
qualidade do ar, disciplinar o 
uso do diesel, cuidar do lixo e 
esgoto transformando-os em 
energia, eliminando o despejo 
nos rios. O clima está sendo 
alterado de fato e pode ser que 
isso esteja sendo aproveitado 
para conspirações; mas negar 
e nada fazer seria como se 
esconder do problema real.

O açambarcamento dos re-
cursos naturais tem sido usual 
pelo mundo, concentrando 
a riqueza e esparramando a 
miséria. O capitão Bolsonaro 
foi eleito para que o Brasil não 
se tornasse outra Venezuela, 
mas ele precisará pôr ordem 
na casa, equilibrar as contas 
internas e externas, evitar a 
ação dos corruptos, e fazer 
o que todo governante deve 
fazer: promover o aprimora-
mento da espécie humana e a 
melhora das condições gerais 
de vida.

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

do Hotel Transamerica Berrini, é 
articulista colaborador de jornais e 

realiza palestras sobre qualidade de 
vida. Coordena os sites (www.library.

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

com.br); Twitter @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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Ciência e Tecnologia

News@TI
Linha Cyber Recovery para proteção de 
dados e riscos cibernéticos
@A Dell EMC anuncia a linha Dell EMC Cyber Recovery, composta 

por software e serviços desenvolvidos para ajudar na defesa de 
proteção de dados contra ransomware e ataques cibernéticos destru-
tivos. O novo software, trabalha em conjunto com produtos da família 
de produtos Dell EMC Data Domain einclui ferramentas inovadoras 
de automação, fl uxo de trabalho e análise de segurança para garantir 
que cópias protegidas de dados críticos estejam isoladas e disponíveis 
para que os processos de negócios possam ser retomados o mais rápido 
possível no caso de ataques. Os ataques cibernéticos, que estão cada vez 
mais comuns, podem causar um tempo de inatividade maior, afetando 
inclusive as cópias de backup, paralisando as operações de negócios 
por dias ou mesmo semanas, o que pode custar milhões de dólares.

Larry Robinson (*)

Depois de um ano construindo novos padrões 
e consolidando novos ganhos tecnológicos, 

2019 será primordial para a categoria emergente 
de tecnologias residenciais e promete ser ainda 
mais dinâmico. Seguem abaixo três tendências 
para o próximo ano:

1.Casas ultraconectadas se tornarão 

uma realidade com o advento das redes 

fi xas de wireless e do 5G: o gateway de 
banda larga deve se transformar no sistema 
nervoso central de uma casa ultraconectada. 
Como centro da rede sofi sticada dessa residên-
cia, o gatewway vai cada vez mais gerenciar 
dispositivos de smart media e uma crescente 
lista de serviços de última geração, começando 
com a segurança do perímetro e o gerencia-

Tecnologias desenvolvidas em 2018 são a base do futuro
3.Os ciclos de upgrade tecnológicos vão 

competir com novos serviços: aqueles que 
conseguirem vão se conectar com tudo, e se 
integrarão com outros prestadores de serviços 
que também estão entre os melhores. APIs 
e gerenciamento avançado de direitos vão 
conduzir a tecnologia base e as inovações de 
middleware do DOCSIS® 3.1 para a rede sem 
fi o fi xa wi-fi  6, por exemplo.

Em suma, esse é um ótimo momento para 
a indústria de tecnologias residenciais, que 
é um mercado de US$ 20 bilhões. O ano de 
2019 promete mais inovações para os con-
sumidores e o surgimento de tecnologias 
que servirão de base para novas ferramen-
tas que serão desenvolvidas em um futuro 
muito próximo.

(*) É presidente de CPE da Arris International.

mento do wi-fi . O futuro será defi nitivamente 
multigigabit.

2.Haverá uma mudança de foco para a 

qualidade do produto e do serviço: cada vez 
que a indústria muda com essa velocidade, há 
uma transformação. Isso faz com que a mudança 
de foco para a qualidade dos serviços e dos 
produtos oferecidos se torne inevitável. Essa 
mudança vai afetar tanto as empresas fornece-
doras quanto as fabricantes e as prestadoras de 
serviço. Um histórico de tecnologia, design e 
liderança de mercado será o melhor indicador de 
quais companhias vão obter sucesso nessa nova 
ordem mundial. As experiências do usuário, a 
performance tecnológica e a efi cácia energética 
se tornarão cada vez mais importantes conforme 
as operadoras focarem em oferecer excelentes 
experiências, serviços e mobilidade.

Metrô de 
Tóquio dará 
noodles a quem 
evitar horário 
de pico

Uma linha de metrô de Tó-
quio, que tem uma das mais 
altas taxas de lotação do Japão, 
oferecerá uma porção grátis de 
“noodles”, o tradicional talha-
rim asiático, aos usuários que 
viajarem nas primeiras horas do 
dia, a fi m de evitar os horários 
de maior fl uxo.

A campanha promocional 
começou na segunda-feira (21), 
e a linha Tozai presenteará 3 
mil passageiros com um prato 
de macarrão instantâneo e uma 
porção de “kakiage” (pescado 
frito empanado com verduras), 
que teriam um valor de 420 
ienes (R$ 14).

Para obter o prato grátis, os 
passageiros devem viajar antes 
das 8h. A linha atravessa toda a 
área metropolitana de Tóquio e, 
segundo um estudo feito pelo 
Ministério dos Transportes no 
verão passado, os trens regis-
tram um número de passageiros 
100% acima de sua capacidade 
nos horários de pico (ANSA).

O Brasil apoia a sua carga tributária nos impostos indiretos,

e isso acaba pesando mais no bolso da classe

média e dos mais pobres.

Os dados, referentes a 
2018, fazem parte do 
relatório global da or-

ganização não governamental 
Oxfam, lançado às vésperas do 
Fórum Econômico Mundial, 
em Davos. Os números indi-
cam que a riqueza está mais 
concentrada, pois, em 2017, os 
mais ricos somavam 43.

A fortuna dos bilionários 
aumentou 12% em 2018, o 
equivalente a US$ 900 bi-
lhões, ou US$ 2,5 bilhões por 
dia. A metade mais pobre do 
planeta, por outro lado, teve 
seu patrimônio diminuído em 
11% no mesmo período. Além 
disso, desde a crise econômica 
iniciada em 2007, o número de 
bilionários dobrou no mundo, 
passando de 1.125 em 2008 
para 2.208 no ano passado. O 
relatório indica ainda que os 
homens têm 50% mais do total 
de riqueza do mundo do que 
as mulheres.

Intitulado Bem Público ou 
Riqueza Privada?, o documento 
chama atenção para a necessi-
dade de investimentos em ser-
viços públicos, com destaque 
para educação e saúde, como 
forma de diminuir as desigual-

Ao todo, 10.205 profi ssionais brasileiros e estrangeiros 

completaram a inscrição no Mais Médicos.

Brasileiros formados no ex-
terior e estrangeiros inscritos 
no Programa Mais Médicos 
têm novas datas para selecio-
nar os municípios que ainda 
têm vagas abertas. O primeiro 
grupo tem os dias 7 e 8 de 
fevereiro para escolher a lo-
calidade no site do programa. 
Nos dias 18 e 19 do mesmo 
mês, será a vez de estrangeiros 
terem acesso ao sistema para 
optar pelas vagas.

De acordo com o Ministério 
da Saúde, a alteração no cro-
nograma se deu por conta do 
período de carnaval, que seria 
durante o acolhimento dos 
médicos. Com a mudança, a 
validação dos médicos brasi-
leiros que estão com a docu-
mentação correta está prevista 
para ser divulgada no dia 31 de 
janeiro. No dia 12 de fevereiro, 
será divulgado o resultado dos 
médicos estrangeiros, que 
terão a mesma oportunidade, 
conforme o novo cronograma.

Após a escolha desses pro-
fi ssionais, o governo federal 
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Patrimônio dos 26 mais 
ricos do mundo equivale 
ao da metade mais pobre

As 26 pessoas mais ricas do mundo detêm a mesma riqueza dos 3,8 bilhões mais pobres, que 
correspondem a 50% da humanidade

o topo da pirâmide, não foi 
redistributiva, foi concen-
tradora. O sistema tributário 
tem um papel central nessa 
concentração, na medida em 
que reduz as alíquotas máxi-
mas para quem é muito rico. 
Esse movimento ocorreu em 
todo o mundo”, avaliou o co-
ordenador. A Oxfam avalia que 
os governos contribuem para 
o aumento das desigualdades 
ao não taxarem os muito ricos 
e as grandes corporações e ao 
não investirem de forma apro-
priada em saúde e educação. 

Segundo a organização, no 
Brasil, os 10% mais pobres 
da sociedade pagam mais 
impostos proporcionalmente 
do que os 10% mais ricos, o 
mesmo ocorre no Reino Unido. 
“O Brasil é um país que apoia 
muito a sua carga tributária 
nos impostos indiretos, e isso 
acaba pesando mais no bolso da 
classe média e dos mais pobres. 
Todo mundo que compra o 
mesmo produto, paga a mesma 
carga. O ideal seria equilibrar 
isso, jogar mais a tributação 
para renda e patrimônio e 
diminuir a carga do consumo”, 
propôs Georges (ABr).

dades no mundo. “Como meta-
de do planeta vive com menos 
de US$ 5,50 por dia, qualquer 
tipo de despesa médica empur-
ra essas pessoas para a pobreza. 
Garantia de serviço público de 
saúde é a garantia estável e 
sustentada para quem está na 
base da pirâmide”, exemplifi cou 
Rafael Georges, coordenador 
de campanha da Oxfam Brasil.

Como forma de redistribui-
ção de riquezas, o relatório 
propõe uma taxação de 0,5% 

sobre a renda de bilionários 
que fazem parte do 1% mais 
rico do mundo. Segundo a 
organização, os recursos ar-
recadados seriam sufi cientes 
para incluir 262 milhões de 
crianças que estão fora da 
escola atualmente, e também 
providenciar serviços de saúde 
que poderiam salvar a vida de 
mais de 3 milhões de pessoas.

“A retomada [do crescimen-
to econômico], ao longo dos 
últimos dez anos, favoreceu 

Mais Médicos: profi ssionais têm novas 
datas para selecionar municípios

deve publicar, nos dias 13 e 
21 de fevereiro, a lista com os 
nomes de brasileiros e estran-
geiros respectivamente aloca-
dos nas cidades selecionadas. 
Ao todo, 10.205 profi ssionais 
brasileiros e estrangeiros com 
habilitação para exercício da 
medicina no exterior (sem re-
gistro no Brasil) completaram 
a inscrição no Mais Médicos.

As inscrições para o atual 
edital começaram com pro-
fissionais com registro no 
Brasil escolhendo as cidades 
disponíveis. Balanço divul-
gado no último dia 15 pela 
pasta mostra que 82% das 
vagas já foram preenchidas. 
Os postos que estiverem em 
aberto serão disponibilizados 
nesta próxima etapa (ABr).
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Muito já se fez, se faz 

e, infelizmente, ainda 

se fará de maneira no 

mínimo descuidada em 

nome da democracia, 

do livre mercado e dos 

direitos sociais que, 

supostamente, protegem o 

cidadão, o consumidor e o 

contribuinte.

Criado nos EUA, no fi nal da 
década de 2000, o servi-
ço eletrônico na área de 

transportes privados urbanos 
(e-hailing) permite, com um 
aplicativo instalado em aparelho 
telefônico celular, operação se-
melhante à de usar o tradicional 
táxi. Uma “carona remunerada”, 
porque os motoristas são pro-
prietários de seus veículos, não 
são profi ssionais, assumem os 
gastos (impostos, combustível, 
conservação, seguros e reparos) e 
fazem o horário que lhes interessa. 
Ou seja, com baixos custos para o 
informal “empregador”. 

Cinco anos depois da novidade, 
apenas uma empresa do segmen-
to, a Uber Technologies Inc., era 
avaliada em mais de 18 bilhões 
de dólares, tendo investidores do 
peso da Goldman Sachs, Google e 
Microsoft. A Uber tornou-se multi-
nacional e estendeu sua ação a di-
versos países. O serviço foi criado 
para oferecer “luxo”, limusines e 
helicópteros para personalidades 
que buscam algo especial. Em 
pouco tempo, passou a concorrer 
com os táxis convencionais. Em 
países como França, Alemanha, 
Espanha, Coreia do Sul, Japão, 
China, Índia e México não foi nada 
fácil a chegada dos aplicativos de 
transportes. Na Bélgica, Grécia, 
Holanda e Suíça, há restrições. 

Além de muitos protestos, os 
governos fizeram exigências, 
cobram impostos e fi scalizam o 
cumprimento do prometido. Em 
Nova York, seu berço, a Uber foi 
autuada em oito milhões de dó-
lares. Também recebeu punições 
em Los Angeles e San Francisco. 
Na Colômbia, há multas de até 450 
milhões de pesos. Aqui no Brasil, 
os aplicativos de transportes pri-
vados chegaram em 2014, no Rio 
de Janeiro. Pouco tempo depois, 
estavam em todo o País. Com 
protestos dos taxistas, alguma 
solidariedade de seus passageiros 
e a concordância dos municípios, 
mas, sempre em nome do livre 
mercado e interesse da sociedade.

Por que os carros eram melho-
res, novos, limpos e confortáveis, 
os motoristas bem vestidos, sim-
páticos e oferecendo água fresca, 
balas, jornais/revistas e, acima de 
tudo, em razão dos preços prati-

cados serem mais baratos, com 
rapidez e facilidade de pagamento, 
os prefeitos e as câmaras de verea-
dores encontraram os argumentos 
necessários para — “respeitando 
o interesse público” — quebrar o 
monopólio dos táxis ofi ciais, sob 
regulamentação, tributação e 
fi scalização das municipalidades, 
e autorizar a entrada no mercado 
da modernidade.

A chegada dos aplicativos de 
transportes privados urbanos mu-
dou muita coisa nos táxis tradicio-
nais: o alto preço no mercado ilegal 
de compra e venda das licenças, 
carros novos, limpos, aceitando 
cartões de débito/crédito, ofertan-
do facilidades e mais rápidos no 
atendimento às chamadas. Mas, 
o que ainda prevalecia em favor 
dos aplicativos era o preço baixo, 
incluindo, muitas vezes, atrativas 
ofertas relâmpagos. O tempo passa, 
tudo se acomoda e o que se verifi ca 
na prática? Surgiram outros apli-
cativos: Cabify, 99 Táxi, Easy Táxi, 
Vá de Táxi, MeLeva e BlaBlaCar. 

E, até mesmo, serviços de entre-
gas de mercadorias, concorrendo 
com os Correios e as empresas 
transportadoras tradicionais. 
Sem a necessária fi scalização dos 
órgãos públicos, tudo mudou. E 
para pior. Não há mais facilidades 
(água, balas, jornais/revistas etc.); 
o tempo de espera aumentou; 
motoristas que aceitaram uma 
chamada, ao terem outra opção 
mais lucrativa, desistem, não 
avisam e, ainda, cobram taxa do 
usuário que fi cou esperando sem 
atendimento e pediu outro carro; 
acabaram as promoções. 

Por fi m, há uma controversa 
avaliação do passageiro: reclame 
de alguma coisa, mesmo com 
razão, e não mais será atendido 
por nenhum motorista, porque sua 
“pontuação” cairá. Uma inversão 
de valores entre fornecedor e 
consumidor. Entretanto, o grave 
mesmo fi ca por conta do principal 
argumento usado pelas municipa-
lidades, prefeitos e vereadores, 
para autorizar/regulamentar esses 
aplicativos: o preço. Às vésperas 
do Natal e Ano Novo, então, os 
valores das corridas subiram de tal 
forma que superaram, em muito, 
os dos táxis tradicionais.

É hora de alguém colocar ordem 
no assunto: prefeitos; vereadores; 
Ministério Público. Enfi m, não 
podemos voltar ao passado. Avan-
ços — e esse serviço, de fato, se 
constitui em um — são para dar 
certo. No mundo e também aqui 
neste país tropical, abençoado por 
Deus e bonito por natureza.

(*) - É jornalista e escritor, autor de: 
Um olhar sobre São Paulo; Educação 

S.A.; e A vila que descobriu o Brasil 
– A incrível história de Santana de 

Parnaíba, entre outros.

Ricardo Viveiros (*)

A - Escolas Doutorais
Os institutos Max Planck da Alemanha abriram vagas para cursos de 
doutorado e estágios de pós-doutorado. As inscrições começam no 
próximo dia 25. São 24 vagas nos grupos de pesquisa dos institutos e 
das Escolas Doutorais de Pesquisa Max Planck, que têm demanda para 
incorporar pessoal para o desenvolvimento de projetos específi cos. Va-
gas em unidades como Microbiologia Terrestre, Astronomia, Pesquisa 
de Coração e Pulmões, Óptica Quântica, o Biologia Evolutiva e Ciências 
Cognitivas e do Cérebro. Mais informações: (www.latam.mpg.de/31128/
Ofertas-laborales).

B - Infl uenciadores Digitais
A maior competição para infl uenciadores digitais do Brasil, o Bio Extra-
tus Reality, chega à sua terceira temporada. Com provas que testam os 
conhecimentos das participantes sobre o universo da beleza, avaliam 
a criatividade na produção de conteúdos e vídeos, além da capacida-
de de mobilização de público, o programa vai eleger a nova parceira 
digital da marca. Podem participar infl uenciadores digitais de todas 
as partes do Brasil, sendo homens ou mulheres, maiores de 18 anos e 
que tenham canais no Youtube com mais de 30 mil inscritos e terem 
perfi s ativos no Instagram e Facebook. Inscrições até o próximo dia 
31, pelo site (http://programaquebeleza.com.br). Informações: (www.
bioextratus.com.br). 

C - Varejo de Alimentos
O grupo francês Casino acaba de divulgar seus resultados fi nanceiros. 
O Grupo fechou 2018 com vendas totais de 36,6 bilhões de euros - um 
acréscimo orgânico de 4,7% e 3% na base “mesmas lojas”. As ven-
das do último trimestre chegaram a 9,9 bilhões de euros – aumento 
orgânico de 5,1% e 3,6% em “mesmas lojas”. Já na América Latina, 
o conglomerado francês registrou em 2018 alta orgânica de 10,4% e 
6% em “mesmas lojas”. Somente o GPA subiu 12%, em vendas, com 
um crescimento de mesmas lojas de 6,9%.  O grupo reforçou que 
a alta se deve ao sucesso contínuo da bandeira Assaí, à renovação 
dos conceitos de Compre Bem e Mercado Extra e à transformação 
digital do negócio.

D - Tese Matemática
Estão abertas, até 1º de abril, as inscrições para o Prêmio Professor 
Carlos Teobaldo Gutierrez Vidalon 2019. A iniciativa reconhece 
a melhor tese de doutorado na área de matemática defendida no 
Brasil no ano anterior. Organizada pelo ICMC da USP, do campus de 

São Carlos, em parceria com a Sociedade Brasileira de Matemática, 
a premiação concede 3 mil reais ao vencedor. Para se inscrever, o 
autor ou orientador do trabalho deve enviar o arquivo em formato 
PDF da tese defendida e aprovada, bem como artigos provenientes, 
para o e-mail (premiogutierrez@icmc.usp.br). Também é necessário 
enviar um texto, de até 25 linhas, que defenda e justifi que, com base 
em padrões científi cos de qualidade, por que a tese merece receber o 
prêmio. O edital completo está disponível no site (premiogutierrez.
icmc.usp.br).

E - Especialistas em RH
A HSM, plataforma de educação corporativa, promove no dia19 de março, 
das 9h às 17h30, no Villa Blue Tree SP, um encontro entre especialistas 
na área de Recursos Humanos. Os responsáveis pelas palestras são 
referência mundial na área – Patrick Lencioni, CEO e fundador da The 
Table Group; Tracy Maylett, CEO da DecisionWise e Kelly Palmer, in-
tegrante da equipe executiva da Degreed, plataforma de aprendizagem 
contínua. A importância do RH atuar como designer de experiência nas 
organizações será tema do debate. Para mais informações e aquisição 
de tickets, acesse: (https://goo.gl/rM9MTu).

F - Reduzindo as Desigualdades
A Microsoft anunciou um investimento no valor de US$500 milhões 
para a construção e manutenção de moradias públicas na região de 
Seattle, nos Estados Unidos. De acordo com o jornal norte-americano 
“New York Times”, os investimentos serão destinados para a região 
de Redmond. Cerca de US$25 milhões do montante irá priorizar a 
situação de sem-tetos. A Microsoft tem uma sede no local e pretende 
expandi-la. A ideia é de que o valor possa auxiliar seus mais de oito 
mil funcionários a encontrarem uma casa perto do local de trabalho. 
A medida é uma iniciativa da companhia de Bill Gates para reduzir as 
desigualdades na área em que as grandes empresas de alta tecnologia 
estão concentradas.

G - Programa de Estágio 
A Ipsos – referência mundial em pesquisa e análise de mercado – lan-
ça a quinta edição do Programa Geração Ipsos Estágio 2019, com o 
objetivo de recrutar estudantes do Ensino Superior sem experiência 
profi ssional e com potencial para o mercado. As vagas são nas áreas 
de comunicação, saúde, Quali e Quanti, experiência do consumidor, 
teste de produto e automobilística. Entre os pré-requisitos, graduação 
entre dezembro/20 e julho/21 nos cursos de Administração, Economia, 

Ciência Sociais, Publicidade/Propaganda, Marketing, Engenharia (todas 
as modalidades), Comunicação, Jornalismo, Estatística e Matemática e 
Psicologia. Os interessados podem se inscrever até o dia 17 de março, 
pelo site (www.veredarh.com.br). 

H - Propósito de Vida 
Ajudar empreendedores a resgatarem seus propósitos pessoais e 
encontrarem o seu lugar único no mundo dentro dos seus negócios 
é o objetivo do programa Propósito em Ação, uma realização das 
iniciativas Add Opus e Parsifal21 do EcoSocial. Estruturado em 
dois módulos com duração de 22 horas cada, o programa objetiva 
desenvolver um olhar para habilidades e potencialidades. Os partici-
pantes irão explorar suas biografi as e fases da vida para compreender 
quais aspectos infl uenciaram em seus propósitos e que podem ser 
expressados em negócios que promovam impactos sociais positivos. 
Os encontros compreendem referenciais conceituais, atividades de 
refl exão individual, atividades artísticas, compartilhamento em pe-
quenos grupos e discussão de aprendizados em plenária. Informações 
(www.ecosocial.com.br).

I - Ship Planner
A Codesp está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira (25) 
para o curso profi ssional de Planejamento de Navios (Ship Planner). O 
curso é aberto a quem já atua no setor portuário ou que queira entrar 
na área. O objetivo é qualifi car profi ssionais para atuação no planeja-
mento operacional de terminais de contêineres, especifi camente do 
“Plano de Bordo” de Navios, para obter a melhor solução logística de 
arrumação da carga. É preciso ter Ensino Médio Completo, conheci-
mento básico sobre as operações portuárias e domínio do inglês técnico 
básico. A carga horária é de 20 horas. O curso acontece entre os dias 
29 de janeiro e 7 de fevereiro, às terças, quartas e quintas-feiras, das 
18h30 às 22h30. São 20 vagas e o valor é de R$ 250,00. Para inscrição, 
o interessado deve se cadastrar no site do Cenep e preencher requeri-
mento de participação, que será efetivada após análise: (https://www.
cenepsantos.com.br/).

J - Futuro do Direito 
Na próxima sexta-feira (25), a Associação dos Advogados de São Paulo 
(AASP – www.aasp.org.br), será palco do festival Cidade do Futuro 
(evento que faz parte das celebrações do aniversário da cidade). Em 
parceria com o LegalTech, serão realizadas diversas palestras gratuitas 
sobre temas como proteção de dados, tendências a respeito do futuro 
do Direito, além da  apresentação de startups do segmento jurídico, 
formas de se proteger contra fake news, uso de redes sociais e casos 
inovadores de utilização de smart contracts, blockchain, inteligência 
artifi cial e Big Data. O seminário é gratuito e aberto ao público. As vagas 
são limitadas e os interessados devem se inscrever no (https://www.
sympla.com.br/legal-tech__436929). A programação completa está no 
site (www.cidadedofuturo.com). 

A - Escolas Doutorais
Os institutos Max Planck da Alemanha abriram vagas para cursos de 

São Carlos, em parceria com a Sociedade Brasileira de Matemática, 
a premiação concede 3 mil reais ao vencedor. Para se inscrever, o 
autor ou orientador do trabalho deve enviar o arquivo em formato

Um levantamento do Zoom 
(www.zoom.com.br), site e 
aplicativo comparador de pre-
ços e produtos, revela que na 
primeira quinzena de janeiro 
as buscas por aparelhos de ar-
-condicionado cresceram 391%, 
em comparação com o mesmo 
período do ano passado. A pro-
cura por ventiladores também 
apresentou um aumento ex-
pressivo - 284% - nos primeiros 
15 dias de janeiro de 2019, frente 
ao mesmo período de 2018.

Com o aumento das tem-
peraturas e da procura por 
esses produtos, o consumidor 
precisa prestar ainda mais 
atenção à variação de preço, 
que segundo pesquisa do 
Zoom, chega a 82% no apa-
relho de ar-condicionado mais 
procurado e a 34% no custo do 
ventilador que fi cou no topo 
do ranking. Nessa época do 
ano, diante da alta demanda, 
os estoques das lojas físicas 
podem fi car comprometidos. 

É bom pesquisar sobre as especifi cações para achar o que mais 

se adeque a cada tipo de cômodo.

Essa queda anual sig-
nifica, em números 
absolutos, que 284 mil 

famílias deixaram de estar 
endividadas e, agora, são 1,9 
milhão de lares que permane-
cem com algum tipo de dívida. 
Os dados são da pesquisa 
realizada mensalmente pela 
FecomercioSP.

A taxa de inadimplência 
seguiu a mesma tendência 
e apresentou queda de um 
ponto porcentual – de 18,5% 
para 17,5% de famílias que não 
conseguiram quitar a dívida 
até a data do vencimento. No 
contraponto anual, a retração 
foi ainda maior, de 2,2 pontos 
porcentuais. Atualmente, são 
685 mil lares nessa condição 
de atraso.

Cartão de crédito continua sendo o favorito entre os endividados.

De acordo com o Indicador Serasa Experian da Deman-
da do Consumidor por Crédito, a quantidade de pessoas 
que buscou crédito cresceu 6,9% em 2018. Este resultado 
superou a alta de 4,9% que havia sido registrada em 2017 
e tornou-se o melhor desempenho da busca de crédito 
pelos consumidores dos últimos sete anos.

De acordo com os economistas da Serasa Experian, 
a manutenção da taxa de juros em patamares histo-

ricamente baixos, a infl ação sob controle, a melhora 
dos níveis de confi ança dos consumidores e mesmo a 
discreta redução da taxa de desemprego impulsionaram 
a procura por crédito pelos consumidores durante o 
ano passado.

Em 2018 a procura  apresentou variações positivas 
em todas as faixas de renda: avanço de 20,5% para 
quem recebe até R$ 500 por mês; de 5,5% para quem 

ganha entre R$ 500 e R$ 1.000 mensais; e 5,5% para os 
que recebem entre R$ 1.000 e R$ 2.000 por mês. Já nas 
rendas mais altas, os avanços na procura por crédito no 
acumulado do ano de 2018 foram: 4,3% para a faixa de 
renda entre R$ 2.000 e R$ 5.000 mensais; 3,4% para o 
consumidor com renda entre R$ 5.000 e R$ 10.000 por 
mês e de 3,8% para quem ganha mais de R$ 10.000 (AI/
Serasa Experian).

Bebidas alcoólicas 
fora de casa gerou 
R$ 8,5 bilhões  

A venda de bebidas alcoólicas 
fora de casa tem sido um grande 
negócio para as empresas do seg-
mento. Nos 12 meses terminados 
em setembro de 2018, 18 milhões 
de brasileiros consumiram o 
produto fora do lar, gastando 
em média R$ 40 por ocasião. 
Tanta movimentação gerou R$ 
8,5 bilhões no período analisado. 

De acordo com George Moore, 
gerente da Kantar Worldpanel e 
um dos responsáveis pelo estudo, 
a cerveja segue como o produto 
mais buscado, com 82% de parti-
cipação, seguido pelos destilados, 
com 15%, e vinhos, que aparecem 
com 3%. “O sucesso da cerveja 
pode ser atribuído à frequência 
com que ela é escolhida, já que 
o consumidor médio opta pela 
bebida quase uma vez por mês, 
em 11 ocasiões por ano”, afi rma. 
Vinho e destilados apresentam 
frequência, respectivamente, de 
2,5 e 4 vezes em 12 meses. 

“O vinho, que tem como prin-
cipais motivações de consumo 
o sabor e o prazer que propor-
ciona, tem a oportunidade de 
aumentar o número de vezes que 
é escolhido pelo consumidor”, 
analisa Moore, que completa: “Os 
fabricantes precisam entender a 
dinâmica de cada canal, identi-
fi cando quais os principais para 
ganhar participação, além de 
compreender quando as pessoas 
visitam os canais e por quais ra-
zões o fazem. Entender o motivo 
do consumo da bebida alcoólica 
também é importante”. 

Fonte e mais informações:
(www.kantarworldpanel.com/br).
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Proporção com dívidas retraiu 
2,8 pontos porcentuais

A proporção de famílias paulistanas endividadas registrou, em dezembro, a menor taxa desde fevereiro 
de 2017, atingindo 48,7%, redução de 2,8 pontos porcentuais (p.p.) em relação a novembro e queda de 
7,6 p.p. na comparação com o mesmo período do ano passado

segue superior aos 7,4% de 
dezembro do ano passado. Na 
cidade de São Paulo, são 325 
mil famílias que estão nessa 
situação.

De acordo com a Federação, 
o resultado traz um alívio para 
o orçamento com a redução da 
inadimplência. As famílias estão 
mais otimistas com o período 
pós-eleitoral, com recebimento 
da parcela do 13º e o mercado 
de trabalho relativamente me-
lhor do que o ano passado. A 
melhora da conjuntura, mesmo 
que de forma tímida, permite 
que as famílias quitem seus 
compromissos atrasados para 
novas compras, com destaque 
para o Natal e as liquidações 
de início de ano (AI/Fecomer-
cioSP).

O porcentual de famílias que 
dizem que não terão condições 
de pagar suas dívidas com atra-
so apontou leve queda, de 8,7% 

em novembro para 8,3% no mês 
atual. Segundo a assessoria 
econômica da FecomercioSP, 
apesar da queda, esta taxa 

Procura por condicionadores 
de ar cresce quase 400% 

Por isso, muitas vezes, a melhor 
opção para o consumidor é 
comprar pela internet. 

“Além da comparação de 
preço, é muito importante pes-
quisar sobre as especifi cações 
do produto para achar o que 
mais se adequa a cada tipo de 
cômodo. Para uma sala de 9 

m², por exemplo, o consumi-
dor não precisa comprar um 
ar-condicionado de 30.000 
BTU’s. Um aparelho com a po-
tência de refrigeração de 9.000 
BTU’s, seria mais adequado e 
barato”, explica o especialista 
de produto do Zoom, Leonar-
do Oliveira (AI/Zoom).

Demanda do consumidor por crédito cresceu 6,9% em 2018
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Marco legal do 
saneamento na berlinda 

No apagar das luzes 

de 2018, o presidente 

Michel Temer publicou 

a MP 868/18 que 

alterou o marco legal do 

saneamento básico do 

país

A atitude nada foi do 
que uma tentativa de 
ressuscitar a MP 844, 

editada pelo governo em ju-
lho e que perdeu a validade 
em novembro por falta de 
acordo para votação. Assim, 
fi cou para o novo governo a 
responsabilidade de dar enca-
minhamento dessa proposta. 
Considerada polêmica, a MP 
868/18 traz os mesmos vícios 
da anterior como a falta de 
um amplo debate democrático 
com entidades de saneamento, 
setores público e privado, além 
de especialistas. 

Ela mantém ainda grande 
insegurança jurídica ao legar 
à Agência Nacional de Águas 
(ANA) a responsabilidade pelo 
gerenciamento dos recursos 
hídricos e regular a prestação 
dos serviços públicos de sane-
amento, competências consti-
tucionais dos municípios. Esta 
MP está ainda em confl ito com 
as mudanças defi nidas pelo 
presidente Bolsonaro, que 
determinou que a ANA será 
subordinada ao Ministério de 
Desenvolvimento Regional, 
sendo que a medida provisória 
defi ne que a agência fi cará vin-
culada ao Ministério do Meio 
Ambiente.

Outro ponto a ser discutido 
da medida é a forma como está 
estabelecida a possibilidade de 
fi nanciamento e parcerias. Da 
maneira como está, a MP pode 
desequilibrar os investimentos 
na área de saneamento no país. 
A aplicação de recursos fi nan-
ceiros por parte de companhias 
privadas é positiva para desen-
volver o setor, mas, da forma 
como está, a MP faz com que 
os grandes municípios sejam 
muito mais atrativos do que 
as pequenas cidades. O sane-
amento básico precisa de uma 
modelagem que contemple, de 
forma mais equilibrada possí-
vel, os municípios de médio e 
pequeno porte.

Uma solução para este pro-
blema seria criação de uma 
modelagem regional. Com 
um sistema integrado entre 
municípios, é possível am-

pliar a escala com prestação 
de serviço e construção de 
empreendimentos reunindo 
essas localidades por bacias 
hidrográfi cas, unidades regio-
nais e até mesmo estaduais, 
dependendo da avaliação téc-
nica para cada caso. A revisão 
na legislação do setor precisa 
deixar claro a possibilidade 
dessa formatação.

Os representantes do setor 
esperam que o novo governo 
acerte o passo com o sanea-
mento brasileiro. A escolha 
de Gustavo Canuto para o Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Regional, pasta criada no atual 
governo e que reuniu os anti-
gos ministérios das Cidades e 
da Integração Nacional, é uma 
boa sinalização. De perfi l técni-
co, o novo ministro conhece a 
importância do planejamento 
e a necessidade de evitar de-
cisões de afogadilho.  

Os governos anteriores 
deixaram uma herança para 
ser aprendida e não repetida. 
A falta de planejamento de 
curto, médio e longo prazos 
esteve presente nas últimas 
gestões, com prioridades para 
atender a clientela de prefeitos 
e governadores, com o único 
intuito de fazer política. Por 
outro lado, o atual governo já 
sinalizou por um viés técnico, 
com as prioridades sendo de-
fi nidas tecnicamente.

O próprio Plansab (Plano 
Nacional de Saneamento 
Básico) é um instrumento de 
planejamento e que deve ser 
referência para a nova gestão. 
Ele ainda é embasado em 
informações não confi áveis, 
por serem declaradas pelos 
municípios e não auditadas 
pelo SNIS (Sistema Nacional 
de Informações sobre Sane-
amento). 

Para resolver essa questão, 
o próprio plano estabelece que 
23% do valor previsto para o 
saneamento devem ser aplica-
dos em ações estruturantes, 
como planejamento, projetos, 
capacitações e assistência 
técnica, que são as primeiras 
ações que devem ser priori-
zadas para garantir a efetiva 
implementação do sistema de 
saneamento.

(*) - É presidente da Associação 
Paulista de Empresas de Consultoria 

e Serviços em Saneamento e Meio 
Ambiente; e vice-presidente da 

Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental.

Luiz Pladevall (*)

Itália confi rma 
reunião entre
Conte e Bolsonaro 
em Davos

O governo da Itália confi rmou 
que o primeiro-ministro Giuse-
ppe Conte terá hoje (23), em 
Davos, um encontro bilateral 
com o presidente Jair Bolso-
naro. Segundo comunicado do 
Conselho dos Ministros italiano, 
Conte se reunirá com o manda-
tário brasileiro por volta de 14h 
(11h em Brasília), no centro de 
congressos que recebe o Fórum 
Econômico Mundial.

Na semana passada, durante 
sua visita ao Níger, Conte já ha-
via dito que “faria de tudo” para 
se encontrar com Bolsonaro 
em Davos. O governo italiano, 
de orientação ultranacionalista 
e antissistema, tem mantido 
relação próxima com o presi-
dente, especialmente por meio 
da fi gura do ministro do Interior 
Matteo Salvini, o artífi ce das 
políticas antimigrantes do país 
europeu.

Também estreante em Davos, 
Conte fará seu pronunciamento 
no fórum depois, se reunirá com 
o CEO da Apple, Tim Cook. O 
evento acontece no momento 
em que diversas instituições 
internacionais, como o Fundo 
Monetário Internacional (FMI), 
levantam preocupações sobre a 
economia italiana, que deve ter 
crescimento abaixo do espera-
do em 2019 (ANSA).

Na sessão de perguntas que 
ocorre após o discurso no 
Fórum Econômico Mundial de 
Davos, o presidente Jair Bolso-
naro ressaltou ontem (22) que 
seu esforço é para promover 
uma “América do Sul grande” 
e não a “América bolivariana”, 
em uma alusão aos governos de 
esquerda, como o do presidente 
da Venezuela, Nicolás Maduro. 
Segundo o chefe do governo 
brasileiro, será respeitada a 
“hegemonia” de cada país.

A afi rmação foi uma resposta 
à pergunta sobre as prioridades 
para integrar o Brasil em um 
contexto mais ampliado da Amé-
rica Latina. Bolsonaro disse que 
conversou com os presidentes 
da Argentina, Mauricio Macri, 
do Chile, Sebastián Piñera, e do 
Paraguaio, Mario Abdo Benítez. 
“Nós estamos preocupados, 
sim, em fazer uma América do 
Sul grande, em que cada país 
obviamente mantenha sua he-
gemonia local; não queremos 
uma América bolivariana, como 
há pouco existia no Brasil em 
governos anteriores.”

Para Bolsonaro, a esquerda 
perde espaço na América 

Bolsonaro: “Não queremos uma América bolivariana, como há 

pouco existia no Brasil”.
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Localizado no Palácio do 
Planalto, funciona um órgão 
do governo federal que se pro-
põe a implementar medidas 
que pretendem garantir mais 
agilidade aos serviços públicos 
para o cidadão. É a Secretaria 
Especial de Modernização 
do Estado, sob comando de 
Márcia Amorim. O objetivo 
do órgão, que integra a estru-
tura da Secretaria-Geral da 
Presidência da República, é 
simplifi car a vida das pessoas 
que necessitam de suporte do 
governo federal.

Márcia disse que o esforço 
da secretaria será dar mais 
agilidade e utilidade aos ór-
gãos públicos para o cidadão. 
Ela ressaltou que uma das 
principais determinações do 
presidente Jair Bolsonaro, que 
reiterou ontem (22) em Davos, 
é adotar medidas para desbu-
rocratizar uma série de ações 
no país. “A gente quer diminuir 
a jornada do cidadão em busca 
de soluções. A nossa ideia é 
trazer serviços mais simples, 
ágeis, acessíveis e que sejam 
úteis efetivamente”, disse.

As ações estão em fase de 
planejamento e reúnem um 
esforço conjunto de vários 
ministérios empenhados em 

Márcia Amorim: “o esforço da secretaria será dar mais 

agilidade e utilidade aos órgãos públicos para o cidadão”.
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Inserir novas condutas e 
penas na Lei Antiterroris-
mo é o objetivo principal 

do projeto do senador Lasier 
Martins (PSD-RS), que inclui 
como práticas terroristas 
incendiar, depredar, saquear, 
destruir ou explodir meios de 
transporte ou qualquer bem 
público ou privado e interferir, 
sabotar ou danifi car sistemas 
de informática ou bancos de 
dados. A pena estipulada para 
todas essas condutas será de 
12 a 30 anos de reclusão.

Quem prestar auxílio ou 
abrigar alguém envolvido com 
atos de terrorismo também tem 
punição, neste caso, de cinco 
a oito anos de reclusão, mais 
multa. A proposta de Lasier foi 
classifi cada como “louvável” 
pelo presidente Jair Bolso-
naro, em recente comentário 

Pelos projetos, incendiar ônibus será considerado prática 

terrorista.
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Projetos no Senado recrudescem 
legislação contra o terrorismo

Quem prestar auxílio ou abrigar alguém envolvido com atos de terrorismo também tem punição, neste 
caso, de cinco a oito anos de reclusão, mais multa

pena será de um a dois anos 
de detenção, mais multa, pena 
semelhante à de apologia ao 
terrorismo previsto pelo Có-
digo Penal.

Punição idêntica deverá ser 
aplicada ainda a quem incitar 
a prática de qualquer fato en-
quadrado como crime pela Lei 
Antiterrorismo. O projeto esta-
belece ainda que o condenado 
por ação terrorista cumprirá 
pena em estabelecimento de 
segurança máxima. O texto 
também inclui na defi nição de 
terrorismo a caracterização da 
prática inclusive por “motivação 
política, ideológica ou social”. O 
projeto, que provocou polêmica 
no ano passado, recebeu relató-
rio favorável do senador Magno 
Malta (PR-ES) e segue na pauta 
da Comissão de Constituição e 
Justiça (Ag.Senado).

no Twitter sobre a crise na 
segurança pública do estado 
do Ceará.

Outro tipo penal que a 
proposta inclui na Lei Anti-

terrorismo se caracteriza pelo 
ato de recompensar ou louvar 
uma pessoa, um grupo, uma 
organização ou associação 
pela prática de terrorismo. A 

Governo cria secretaria para 
desburocratizar a vida do cidadão

desburocratizar os serviços 
oferecidos pelo Estado. “Há 
ações de relevância nacional 
que impactam diretamente 
esse cidadão e que nós quere-
mos tirar do papel. Em breve,  
vocês vão receber informações 
sobre alguns desses projetos”. 
Uma das ações já articuladas é 
a criação de uma base digital 
envolvendo os ministérios 
da Justiça; da Economia; da 
Ciência e Tecnologia; e da Se-
cretaria-Geral da Presidência. 
Essa ação pretende unifi car 
documentos como RG, CPF, 
CNH, Carteira de Trabalho, 

Título de Eleitor e Certifi cado 
de Reservista.

Ocupando um espaço no Pa-
lácio do Planalto, a secretaria 
é dividida em três frentes. A 
de ‘Pesquisa de Desenvolvi-
mento’, que busca práticas 
efi cientes de administração 
para o governo federal; e a de 
‘Articulação e Comunicação’, 
que se encarrega de envol-
ver os órgãos do governo na 
construção dessas políticas; A 
terceira frente é denominada 
‘Gestão de Resultados e Proje-
tos’, e visa monitorar as ações 
postas em prática (ABr).

Bolsonaro em Davos: “Não 
queremos uma América bolivariana”

Latina, e os líderes de centro 
e centro-direita avançam. 
“Essa forma de interagir com 
os demais países da América 
do Sul vem contagiado esses 
países. Mais gente de centro e 
centro-direita tem se elegido 
presidente nesses países, creio 
que isso seja uma resposta de 
que a esquerda não prevalecerá 
nessa região”.

O presidente defendeu me-
canismos de aperfeiçoamento 
para o Mercosul, bloco regional 

que reúne Brasil, Argentina, Pa-
raguai e Uruguai, uma vez que 
Venezuela está temporariamen-
te suspensa. Ele não entrou em 
detalhes. “No tocante à América 
do Sul, eu tenho certeza, vou 
conversar com vários líderes 
regionais, eles querem que o 
Brasil vá bem. No tocante ao 
Mercosul, alguma coisa deve ser 
aperfeiçoada”, disse Bolsonaro, 
lembrando que conversou com 
os presidentes da Argentina, 
do Chile e do Paraguai (ABr).

O italiano Cesare Battisti 
reclamou que foi “maltratado” 
pela imprensa na cobertura de 
sua captura na Bolívia e expul-
são para a Itália. O relato foi 
feito por Maurizio Turco, co-
ordenador do Partido Radical, 
de orientação libertária, que 
visitou Battisti na prisão ao 
lado de Irene Testa, candidata 
a garantidora das pessoas pri-
vadas de liberdade na região 
da Sardenha.

“Não se lamentou das con-
dições da vida carcerária, 
mas explicou ter sofrido uma 
espécie de ‘mau-trato’, pelo 
fato de que ele não é mais 
a mesma pessoa de 40 anos 
atrás, enquanto é considera-
do, até pela imprensa, como 
se tivesse cometido os crimes 
hoje”, disse Turco.

Segundo o político, Bat-
tisti começou a ler o livro 
“Se isto é um homem”, que 
descreve as experiências 
de Primo Levi no campo de 
concentração de Auschwitz. 
O italiano cumpre pena na 

Chegada de Battisti à Itália foi 

acompanhada de perto pela 

imprensa.
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Cesare Battisti reclama 
de ‘maus-tratos’ da 

imprensa

penitenciária de Massama, 
na Sardenha, em regime de 
isolamento diurno por pelo 
menos seis meses.

Ele foi condenado à prisão 
perpétua por quatro assassi-
natos cometidos na década 
de 1970, quando integrava o 
grupo terrorista de extrema 
esquerda Proletários Armados 
pelo Comunismo (ANSA).

Projeto cria a Delegacia Eletrôni-
ca de Proteção ao Meio Ambiente. 
Pelo texto, qualquer pessoa pode-
rá acessar o portal eletrônico da 
delegacia para denunciar infração 
penal envolvendo o meio ambiente. 
O autor da denúncia poderá optar 
pelo sigilo de sua identidade. A 
nova estrutura será responsável 

pela investigação, prevenção, re-
pressão e apuração de infrações 
penais contra a fauna, a flora, 
animais domésticos. Caberá ainda 
à delegacia o desenvolvimento de 
programas que visem ao controle e 
à eliminação da poluição.

“A adoção de arrojadas estraté-
gias de gestão pública é indispen-

sável para a promoção do desenvol-
vimento sustentável e a prevenção 
de crimes desta natureza”, avalia 
a autora do projeto, deputada 
Mariana Carvalho (PSDB-RO). Ela 
destaca ainda o papel da nova de-
legacia no combate a crimes contra 
animais. “Proporcionará agilidade 
nas denúncias e nas averiguações 

de crimes como: comércio proibido, 
criação clandestina, abatedouros e 
testes ilegais, negligência e enve-
nenamento em animais”, disse. O 
projeto será analisado, em caráter 
conclusivo, pelas comissões de Meio 
Ambiente; de Finanças e Tributa-
ção; e de Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara).

Royalties do 
petróleo para 
prevenção 
de desastres 
naturais

Projeto pretende destinar 
recursos dos royalties do 
petróleo para a prevenção de 
desastres naturais e ao socor-
ro de populações atingidas 
por esses fenômenos. O texto 
insere dispositivos na Lei do 
Petróleo e na Lei do Pré-Sal. 
A proposta tramita na Câma-
ra. Os royalties são tributos 
pagos ao governo pelo direito 
de exploração do petróleo. 
Os recursos são arrecadados 
pela União. 

Do total dos royalties, 20% 
vão para o Fundo Especial do 
Petróleo, de onde são repar-
tidos entre todos os estados 
e municípios não produtores.

A proposta, do senador 
Walter Pinheiro (Sem partido-
-BA), determina que pelo 
menos 20% do dinheiro desse 
fundo seja aplicado em ações 
contra desastres naturais, 
como obras de prevenção, de 
evacuação de áreas de risco, 
de refl orestamento de mar-
gens de rios e de contenção 
de encostas, entre outras. 

“O objetivo deste projeto 
é justamente garantir recur-
sos para obras de prevenção 
dessas tragédias”, afi rma. A 
proposta tramita em caráter 
conclusivo e será analisada 
pelas comissões de Integra-
ção Nacional; de Finanças e 
Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Delegacia Eletrônica de Proteção ao Meio Ambiente
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Parece corriqueiro 

repetir, mas os números 

mostram: a vida do 

empresário no Brasil 

não é fácil. Nos três 

últimos anos, as 

empresas mais fecharam 

do que abriram

De acordo com dados do 
IBGE, em 2016, 648.474 
empresas entraram no 

mercado, enquanto 719.551 
registraram saída no mesmo 
ano. O levantamento, divul-
gado em outubro de 2018, 
também revelou que uma em 
cada quatro empresas não 
sobrevive ao primeiro ano de 
operação. 

Desenvolvido pelo Sebrae, 
o estudo “Causa Mortis”, que 
analisou o fracasso e sucesso 
das empresas durante cinco 
anos, mostra que os motivos 
para fechar as portas estão 
relacionados ao planejamento 
prévio; gestão empresarial 
e comportamento empreen-
dedor. 

Ao abrir a empresa, 46% 
dos entrevistados não sabiam 
a quantidade de clientes que 
teriam e os hábitos de consumo 
desses consumidores. Outro 
dado do levantamento é que 
apenas 26% das empresas 
abertas investem em propa-
ganda e divulgação. Chamo 
atenção para estes dois itens, 
o primeiro relacionado ao pla-
nejamento prévio; o segundo, 
à gestão empresarial.  

Ambos estão relacionados ao 
modus operandi da empresa, o 
que nos dias de hoje, implica 
inerentemente na presença do 
negócio no mundo digital. De 
fato, não sabemos profunda-
mente como isso ocorre e afeta 
os negócios dessas empresas 
recém-nascidas. Mas há alguns 
indícios. 

Uma outra pesquisa do Se-
brae, desta vez realizada com 
pequenos e microempresários 
em Minas Gerais, mostrou que 
70% dos consultados utiliza 
aplicativo de mensagens ins-
tantâneas, o WhatsApp para 
fi ns profi ssionais. Principal-
mente para divulgação de 
produtos e serviços (57%); 
atendimento aos clientes 
(53%); e vendas (42%). O 
Facebook também é a rede 
social mais acessada por eles; 
25% responderam ter um site 
da empresa; e 11% utilizam a 
internet para vender. 

Saber usar estas ferramen-
tas para a vida pessoal, não 
signifi ca utilizá-las de forma 
profissional e à altura das 
exigências dos consumido-
res atuais. Todos nós, ou a 
maioria, temos experiência 

com esses aplicativos e redes 
sociais. O desafi o é usá-los 
profi ssionalmente, o que exige 
tempo, recursos fi nanceiros e 
contratação de especialistas, 
conforme o porte e objetivo da 
sua empresa.  Tudo isso requer 
duas coisas: planejamento e 
estratégia. 

Podemos listar pelo me-
nos três pontos principais 
do marketing digital que 
devem ser analisados pelas 
recém-nascidas empresas e 
acompanhados durante sua 
trajetória: presença digital da 
marca; o relacionamento com 
o cliente; e o e-commerce. 
Claro que isso vai depender da 
razão de ser da sua empresa, 
talvez você não precise de 
algum deles, mas esse tripé 
ajudará a pensar e planejar 
as estratégias de marketing 
do seu negócio.  

Como primeiro passo, meu 
conselho é analisar público-
-alvo, concorrentes, os canais 
de venda e os recursos disponí-
veis para o investimento. Uma 
estratégia de marketing digital 
coerente com os objetivos da 
sua empresa pode ser viável 
até para orçamentos mais en-
xutos. Em média, um anúncio 
no Facebook pode custar de 
R$0,30 ou R$ 0,50 o clique. 
Contratar um profi ssional ou 
uma agência especializada 
pode ajudar a entender qual 
a melhor estratégia para sua 
empresa, além de elaborar e 
executar as campanhas. 

Para muito além do site, 
o básico da presença digital 
que muitas empresas não 
fazem, construir a marca da 
sua empresa nas redes sociais 
é essencial. Pense que seu 
possível cliente pode estar 
lá. Um estudo da Euromo-
nitor Internacional mostrou 
que 57% dos consumidores 
são infl uenciados pelas redes 
sociais. 

Meu segundo conselho é se-
guir não apenas as estratégias 
básicas do marketing digital 
como também fi car atento às 
novidades e procurar se dife-
renciar da concorrência nestas 
ações. Investir em marketing 
conteúdo, por exemplo, com o 
intuito de aprimorar a exposi-
ção da sua marca ou produto no 
mundo digital é fundamental.  

Nos dias de hoje, abrir uma 
empresa significa coexistir 
com o mundo digital. Basta 
saber como se você usará 
isso de forma vantajosa para 
o seu negócio ou se entrará 
para as tristes estatísticas das 
empresas que não conseguem 
sobreviver.  

(*) - É diretor de novos negócios
da agência de marketing

digital Pílula Criativa.

PME, não morra
na praia do

marketing digital
Thiago Regis (*)

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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CONCEDER VALE-TRANSPORTE
Empresa é obrigada a fornecer vale-transporte para folgas e feriados 
trabalhados? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO FOI ADMITIDO E NO DIA SEGUINTE SOLICITOU 
DEMISSÃO, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que deverá ser feita a rescisão contratual com o motivo 
de rescisão antecipada do contrato a termo a pedido do empregado; 
sendo devido apenas o dia trabalhado.

COTA DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR
Qual a cota de estagiários de nível superior e de nível médio profis-
sional a empresa deve contratar? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

JORNADA DO VENDEDOR EXTERNO
Empresa possui equipe de vendedores externos que iniciam a jornada 
quando saem de casa e encerram quando retornam para casa. Não utilizam 
o critério de iniciar ao chegar no 1º cliente, fazendo o 1º check-in e termi-
nam aos sair do último cliente, fazendo o check-out, como proceder para 
regularizar a jornada? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR COM FUNÇÕES DIFERENTES
Clube recreativo pretende contratar um porteiro com treinamento de 
Socorrista, para que possa prestar os primeiros socorros a funcionários 
ou clientes do clube. Qual CBO deverá ser informado, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

LIVRO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
Com a regulamentação do E-Social, empresa precisa ter o Livro de 
Inspeção do Trabalho, inclusive a filial, mesmo que sem movimento, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE FÉRIAS COM ATRASO
Empresa pagou as férias com atraso de um funcionário, qual o valor 
da multa que devo pagar, qual a base legal? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Mahara Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ/MF em fase de constituição

Ata de Assembléia Geral de Constituição
1. Data, hora e local: Ao dia 03/09/2018, às 16h00, realizada na Rua 15 de Novembro, nº 200, 15º andar, conjunto A, São Paulo-
-SP. 2. Presença: A totalidade dos subscritores do capital social inicial da Companhia em organização, devidamente qualificados 
nos Boletins de Subscrição, a saber, Gabriela Albuquerque Pace e Edson Vicente da Silva Filho. 3. Mesa: Presidente: Gabriela 
Albuquerque Pace; Secretário: Edson Vicente da Silva Filho. 4. Convocação: Dispensada a convocação prévia consoante ao 
disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre: (i) a constituição de uma sociedade 
por ações fechada sob a denominação Mahara Empreendimentos e Participações S/A. (ii) a aprovação do projeto do Estatuto 
Social que regerá os atos da Companhia; (iii) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (iv) outros assuntos de 
interesse. 5. Deliberações: 6.1. Aprovar a constituição de uma sociedade anônima sob a denominação de Mahara Empreendi-
mentos e Participações S/A.. 6.2. Aprovar o capital social inicial de R$ 1.500,00, representado por 1.500 ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada uma, totalmente subscritas neste ato. O Capital está in-
tegralizado em 10% , tendo sido constatada a realização em dinheiro, de R$ 150,00 depositados em conta vinculada no Banco 
Bradesco S/A., nos termos dos artigos 80, III e 81 da Lei nº 6404/76, tudo de acordo com os Boletins de Subscrição e o Recibo 
de Depósito que constituem os documentos nºs 01 e 02 anexos a Ata a que se refere esta Assembléia de Constituição. 7. Aprovar 
o projeto de Estatuto Social da Companhia, cuja redação consolidada constitui o documento nº 03 anexo à ata a que se refere 
esta Assembléia de Constituição, dando-se assim por efetivamente constituída a Mahara Empreendimentos e Participações 
S/A em razão do cumprimento de todas as formalidades legais. 8. Eleger a Sra. Gabriela Albuquerque Pace, portadora do RG 
nº 44.072.471-5 SSP-SP e do CPF nº 352.021.748-10, para o cargo de Diretora Presidente, e o Sr. Edson Vicente da Silva Filho, 
portador do RG nº 48.351.732-X SSP-SP e do CPF nº 366.209.668.45, para o cargo de Diretor sem designação específica, ambos 
com mandato de 2 anos, os quais declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de 
exercer atividade mercantil, e ato contínuo tomaram posse mediante termo lavrado e arquivado na sede da Companhia. 9. 
Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembléia na forma sumária, nos termos do artigo 130, do § 1º da Lei 6404/76. 
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia. São Paulo, 03/09/2018. Assinaturas: Gabriela Albu-
querque Pace – Presidente; Edson Vicente da Silva Filho – Secretário. Estatuto Social. Capítulo I – Da Denominação, Sede, 
Foro, Prazo de Duração e Objeto. Artigo 1º. A Mahara Empreendimentos e Participações S/A é uma sociedade anônima, que 
se regerá pelas leis e usos do comércio, por este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º. A sociedade terá 
por objeto a) Administração de imóveis próprios, e b) Participação em outras sociedades civis ou comerciais, como sócia, acionista 
ou quotista (holding). Artigo 3º. A Companhia tem sede e foro na Cidade do São Paulo, Estado do São Paulo, Rua 15 de Novembro, 
nº 200 – 15º andar, conjunto A, Centro, podendo por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depó-
sitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Artigo 4º. A Companhia iniciará suas 
atividades em 03/09/2018, e seu prazo de duração será indeterminado. Capítulo II – Do Capital Social e Ações: Artigo 5º. O 
Capital Social da Companhia é de R$ 1.500,00, dividido em 1.500 ações ordinárias todas nominativas e sem valor nominal. § 1º. 
Todas as ações da Companhia serão nominativas, facultada adoção da forma escritural, em conta corrente de depósito mantida 
em nome de seus titulares, junto à instituição financeira indicada pela Diretoria, podendo ser cobrada dos acionistas a remune-
ração de que trata o parágrafo 3º do artigo 35 da lei 6.404/76. § 2º. A cada ação ordinária corresponde a um voto nas Assembléias 
Gerais. § 3º. A capitalização de lucros ou de reservas será obrigatoriamente efetivada sem modificação do número de ações. O 
grupamento e o desdobramento de ações são também expressamente proibidos, exceto se previamente aprovado em Assembléia 
Especial, por acionistas representando a maioria das ações ordinárias. § 4º. Poderão ser emitidas sem direito de preferência para 
os antigos acionistas, ações, debêntures ou partes beneficiárias conversíveis em ações e bônus de subscrição cuja colocação 
seja feita por uma das formas previstas no artigo 172 da Lei 6.404/76, desde que a eliminação do direito de preferência seja 
previamente aprovada em assembléia especial, por acionistas representando a maioria das ações ordinárias. § 5º. A alteração 
deste Estatuto Social na parte que regula a diversidade de espécies e/ou classes de ações não requererá a concordância de todos 
os titulares das ações atingidas, sendo suficiente a aprovação de acionistas que representem a maioria tanto do conjunto das 
ações com direito a voto, quando de cada espécie ou classe. § 6º. A emissão de debêntures conversíveis, bônus de subscrição, 
outros títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações e partes beneficiárias, estas conversíveis ou não, bem como a outorga 
de opção de compra de ações dependerá da prévia aprovação de acionistas representando a maioria das ações de cada espécie 
ou classe de ações. Artigo 6º. Os certificados representativos das ações serão sempre assinados por dois Diretores, ou manda-
tários com poderes especiais, podendo a Companhia emitir títulos múltiplos ou cautelas. § Único: Nas substituições de certifica-
dos, bem como na expedição de segunda via de certificados de ações nominativas, será cobrada uma taxa relativa aos custos 
incorridos. Artigo 7º. O montante a ser pago pela Companhia a título de reembolso pelas ações detidas por acionistas que tenham 
exercido direito de retirada, nos casos autorizados por lei, deverá corresponder ao valor econômico de tais ações, a ser apurado 
de acordo com o procedimento de avaliação aceita pela Lei nº 9.457/97, sempre que tal valor for inferior ao valor patrimonial 
apurado de acordo com o artigo 45 da Lei nº 6.404/76. Artigo 8º. A Companhia só registrará a transferência de ações se forem 
observadas as disposições pertinentes do Acordo de Acionistas, desde que esteja arquivado em sua sede. Capitulo III – Da 
Administração: Artigo 9º. A companhia será administrada por uma Diretoria, composta por 2 Diretores, sendo um Diretor – 
Presidente e um Diretor sem designação específica, residentes no País, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pela Assembléia 
Geral, observado o disposto neste Estatuto. § 1º. O mandato da Diretoria será de 02 anos, permitida a reeleição, sendo o mandato 
prorrogado, automaticamente, até a eleição e posse dos respectivos substitutos. § 2º. A investidura dos Diretores far-se-á mediante 
termo lavrado no livro de “Atas das Reuniões da Diretoria”. Os Diretores reeleitos serão investidos nos seus cargos pela própria 
Assembléia Geral, dispensadas quaisquer outras formalidades. § 3º. – Em caso de vaga, será convocada a Assembléia Geral para 
eleição do respectivo substituto, que completará o mandato do Diretor substituído, com observância dos direitos de eleição em 
separado previstos no § 2º do artigo 5º deste Estatuto. § 4º. Em suas ausências ou impedimentos eventuais, os Diretores serão 

substituídos por quem vierem a indicar. § 5º. Compete a Diretoria conceder licença aos Diretores, sendo que esta não poderá 
exceder a 30 dias, quando remunerada. § 6º. A remuneração dos Diretores será fixada pela Assembléia Geral, em montante 
global ou individual, ficando os Diretores dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão. Artigo 10º. A Diretoria terá 
plenos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, para a prática de todos os atos e realização de todas as opera-
ções que se relacionarem com o objeto social, observado o disposto neste Estatuto. § 1º. Além das demais matérias submetidas 
a sua apreciação por este Estatuto, compete à Diretoria, reunida em colegiado: a) Fixar a orientação geral dos negócios da 
Companhia; b) Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinarem, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar 
informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração, e quaisquer outros atos; c) Manifestar-se previamente sobre 
os relatórios, contas e orçamentos e propostas elaboradas pelos Diretores para apresentação à Assembléia Geral; e d) Distribuir 
entre os membros da Diretoria, a verba global dos Diretores, fixarem em Assembléia Geral, se for o caso. § 2º. A Diretoria reunir-
-se-á preferencialmente na Sede Social, sempre que convier aos interesses sociais, por convocação escrita, com indicação 
circunstanciada da ordem do dia, subscrita pelo Diretor Presidente, com antecedência mínima de 3 dias, exceto se a convocação 
e/ou o prazo forem renunciados, por escrito, por todos os Diretores. § 3º. A Diretoria somente se reunirá com a presença de, no 
mínimo, 2 Diretores, considerando-se presente o Diretor que enviar voto escrito sobre as matérias objeto da ordem do dia. § 4º. 
As decisões da Diretoria serão tomadas pelo voto favorável da maioria de seus membros presentes à reunião. § 5º. As reuniões 
da Diretoria serão objeto de atas circunstanciadas, lavradas em livro próprio. Artigo 11º. Os Diretores terão a representação ativa 
e passiva da Companhia, incumbindo-lhes executar e fazer executar, dentro das respectivas atribuições, as deliberações tomadas 
pela Diretoria e pela Assembléia Geral, nos limites estabelecidos pelo presente Estatuto. Artigo 12º. A Companhia somente poderá 
assumir obrigações, renunciar a direitos, transigir, dar quitação, alienar ou onerar bens do ativo permanente, bem como emitir, 
garantir ou endossar cheques ou títulos de crédito, mediante instrumento assinado pelo Diretor Presidente, isoladamente, por 2 
Diretores, em conjunto, por 1 Diretor e 1 mandatário ou, ainda, por 2 mandatários, constituídos especialmente para tal, observa-
dos quanto à nomeação de mandatários o disposto no parágrafo 1º deste artigo. § 1º. Os instrumentos de mandato outorgados 
pela Companhia serão sempre assinados pelo Diretor Presidente, isoladamente, ou por 2 Diretores, devendo especificar os 
poderes concedidos e terão prazo certo de duração, limitado há um ano, exceto no caso de mandato judicial, que poderá ser por 
prazo indeterminado. § 2º. Excepcionalmente, a Companhia poderá ser representada nos atos a que se refere o Caput deste artigo 
mediante a assinatura isolada de um Diretor ou de um mandatário, desde que haja, em cada caso específico, autorização expressa 
da Diretoria. Capitulo IV – Assembléia Geral: Artigo 13º. A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 meses 
subseqüentes ao término do exercício social para fins previstos em lei e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais 
assim o exigirem. § 1º. A Assembléia Geral poderá ser convocada, na forma da lei, por quaisquer 2 Diretores e será presidida pelo 
Diretor Presidente, que designará um ou mais secretários. § 2º - As deliberações da Assembléia Geral, ressalvadas as exceções 
previstas em lei, e neste estatuto, serão tomadas por maioria de votos, não se computando os votos em branco. § 3º. Os acio-
nistas poderão ser representados nas Assembléias Gerais por mandatários nomeados na forma do § 1º do artigo 126 da Lei 
6.404/76, devendo os respectivos instrumentos de mandato ser depositados, na sede social, com 03 dias de antecedência da 
data marcada para realização da Assembléia Geral. Capitulo V – Conselho Fiscal: Artigo 14º. O Conselho Fiscal da Companhia, 
que não terá caráter permanente, somente será instalado quando por solicitação dos acionistas na forma da Lei, e será composto 
por 3 membros efetivos e 3 membros suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembléia geral em que for requerido o seu 
funcionamento. § 1º. Os membros do Conselho Fiscal, quando em exercício, terão direito a remuneração a ser fixada pela 
Assembléia Geral que os eleger. § 2º. As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos e lançadas no livro 
próprio. Capitulo VI – Exercicio Social e Lucros: Artigo 15º - O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano. 
Ao fim de cada exercício a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil, as demonstrações financeiras previstas 
em Lei, observadas as normas então vigentes, as quais compreenderão a proposta de destinação do lucro do exercício. Artigo 
16º - Do resultado apurado no exercício, após a dedução dos prejuízos acumulados, se houver, 5% serão aplicados na constitui-
ção da reserva legal, a qual não excederá o importe de 20% do capital social. Do saldo, ajustado na forma do artigo 202 da Lei 
nº 6.404/76, se existente, 25% serão atribuídos ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório. § 1º. Atribuir-se-á Reserva para 
Investimentos, que não excederá a 80% do Capital Social subscrito, importância não inferior a 5% e não superior a 75% do lucro 
líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da lei nº 6.404/76, com a finalidade de financiar a expansão das atividades 
da Companhia e/ou de suas empresas controladas e coligadas, inclusive através da subscrição de aumentos de capital, ou a 
criação de novos empreendimentos. § 2º. O saldo do lucro líquido ajustado, se houver, terá a destinação quer lhe for atribuída 
pela Assembléia Geral. Artigo 17º. Os dividendos atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos da lei, somente incidindo 
correção monetária e/ou juros se assim for determinado pela Assembléia Geral, e, se não reclamados dentro de 3 anos contados 
da publicação do ato que autorizou sua distribuição, prescreverão em favor da Companhia. Artigo 18º. A Companhia poderá 
levantar balanços semestrais, ou em períodos menores, e declarar, por deliberação da Assembléia Geral, dividendos à conta de 
lucros apurado nesses balanços, por conta do total a ser distribuído ao término do respectivo exercício social, observadas as 
limitações previstas em lei. § 1º. Ainda por deliberação da Assembléia Geral, poderão ser declarados dividendos intermediários, 
à sua conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço levantado, inclusive à conta da reserva 
para Investimentos a que a que se refere o § 1º do artigo 16. § 2º. Também, mediante decisão da Assembléia Geral, os dividendos 
ou dividendos intermediários poderão ser pagos a título de juros sobre o capital social. § 3º. Dividendos intermediários deverão 
sempre ser creditados e considerados como antecipação do dividendo obrigatório. Capítulo VII – Liquidação: Artigo 19º. A 
Companhia somente será dissolvida e entrará em liquidação por deliberação da Assembléia Geral ou nos demais casos previstos 
em lei. § 1º. À Assembléia Geral que deliberar sobre a liquidação caberá nomear o respectivo liquidante e fixar-lhe a remuneração. 
§ 2º. A Assembléia Geral, se assim solicitarem acionistas que representem o número fixado em lei, elegerá o Conselho Fiscal, 
para o período da liquidação. São Paulo, 03/09/2018. Gabriela Albuquerque Pace – Presidente; Edson Vicente da Silva Filho – 
Secretário. Visto do Advogado: Vera Lucia Lopes Freitas – OAB/SP 113.498. JUCESP – Certifico o registro sob NIRE 35.300.526.881 
em 19/10/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

A desidratação é uma 
questão séria que afeta 
a população, e o risco 

aumenta durante o verão, 
especialmente entre crianças 
e idosos. A gastroenterolo-
gista do Grupo São Cristóvão 
Saúde, Dra. Tábata Antonia-
ci, explica que essas faixas 
etárias são mais sensíveis ao 
problema.

“As crianças desidratam 
mais facilmente devido às 
suas características biológi-
cas; os idosos, geralmente, 
sentem menos sede e cos-
tumam fazer uso de medica-
mentos diuréticos”, destaca. 
A grande perda de líquidos 
e a baixa reposição acabam 
interferindo em grande par-
te dos processos realizados 
pelo corpo, como a digestão. 
“Todas essas funções são 
afetadas quando há um dese-
quilíbrio entre a necessidade 
e a ingestão (de água)”, afirma 
Cintya Bassi, nutricionista do 
Grupo São Cristóvão Saúde.

Um levantamento feito pela 
Secretaria da Saúde de São 
Paulo em 2013 revelou que, 
naquele ano, os hospitais pú-
blicos receberam uma média 
de 25 pessoas por dia vítimas 
de desidratação. Esse quadro 
se agrava em dias quentes, de-
vido à maior perda de água do 
corpo, por meio do suor, que 
libera calor e mantém a tem-
peratura corporal equilibrada.

Riscos de desidratação 
aumentam durante o verão

Beber líquidos regularmente é mais do que um hábito saudável, pois, quando falta água no organismo, 
os efeitos podem ser devastadores

de líquidos durante o verão. 
A melhor forma de fazer isso 
é deixar recipientes com água 
fresca ao alcance da mão 
e incentivá-los a beber um 
pouco a cada hora.

De qualquer forma, todas 
as faixas etárias ficam mais 
suscetíveis à desidratação 
durante o verão, portanto, a 
dica da nutricionista é sem-
pre carregar uma garrafa de 
água. “É preferível criar o 
hábito de ingerir líquidos ao 
longo do dia ao de consumi-
-los somente quando a sede 
aparece”, explica.

As dicas dadas pelas espe-
cialistas são fundamentais 
para garantir seu bem-estar. 
Portanto, hidrate-se e curta o 
verão com saúde (Grupo São 
Cristóvão Saúde).

Dor de cabeça, sede intensa 
e boca seca podem servir de 
alerta. Esses são os primeiros 
sintomas que indicam que 
a quantidade de líquido no 
organismo está baixa. Além 
deles, outros sintomas po-
dem aparecer, dependendo 
da intensidade do problema:
 • Desidratação leve e 

moderada: pele seca, 
olhos fundos, diminuição 
da sudorese, cansaço, dor 
de cabeça, tontura e, em 
bebês, moleira afundada.

 • Desidratação grave : 
queda de pressão arterial, 
perda de consciência, 
convulsão, coma, falência 
de órgãos e morte.

De acordo com a gastroen-
terologista, a desidratação, em 
longo prazo, acaba prejudican-

do a função do intestino de 
retirar água do que comemos 
e bebemos para usar nas fun-
ções vitais do corpo. O ideal, 
para evitar essa situação, é 
aumentar a ingestão de água. 
Alguns alimentos podem ser 
bons aliados nessa hora. “Alfa-
ce, beterraba, couve, tomate, 
aipo, rabanete, carambola, 
pepino, morango, melancia e 
melão possuem alta concen-
tração de água em sua com-
posição, o que ajuda a manter 
o organismo bem hidratado e 
funcionando corretamente”, 
diz Dra. Tábata.

No caso das crianças mui-
to pequenas, que ainda não 
sabem comunicar quando 
estão com sede, e dos idosos 
em idade mais avançada, é 
preciso intensificar a oferta 

O turismo mundial vai crescer 
entre 3% e 4% em 2019. Essa é 
a previsão da Organização Mun-
dial do Turismo (OMT), segun-
do relatório recém divulgado. 
Além disso, o setor registrou, 
em 2018, o segundo melhor 
resultado dos últimos 10 anos, 
atingindo a marca de 1,4 bilhão 
de chegadas internacionais no 
mundo todo, um aumento de 
6% sobre 2017.

Apesar do resultado positivo, 
as Américas estão na lanterna do 
crescimento, com 3% de alta no 
período 2017/2018. 

O número segue tendência his-
tórica do continente (2% a 3%). 
Entre 2017/2018 a América do 
Sul registrou aumento de 3,2%, 
enquanto no período anterior – 
2016/2017 – o crescimento foi 
de 9%. O diagnóstico relata que 
a alta se deve a fatores como 
ambiente econômico favorável, 
forte demanda dos principais 
mercados emissores, consolida-
ção da recuperação em destinos 
anteriormente em crise, melhor 
conectividade aérea e maior 
facilitação de vistos.

Para o ministro do Turismo, 
Marcelo Álvaro Antônio, o Bra-
sil está na rota do crescimento 
do setor em 2019. “Nosso tra-

Crescimento do turismo 
mundial pode chegar a 4% 

balho a partir de agora é criar 
recursos para o incremento da 
competitividade e incentivo à 
inovação em todas as atividades 
da cadeia produtiva. Com um 
novo ambiente de negócios, 
teremos um mercado de via-
gens mais acessível, gerando 
empregos, renda e desenvol-
vimento”, prevê.

O titular do Turismo no Brasil 
destacou medidas prioritárias 
para obter resultados impor-
tantes da atividade no país: “a 
isenção de visto para países 
considerados estratégicos, a 
criação de Áreas Especiais de 
Interesse Turístico e a amplia-

ção da conectividade aérea no 
país para expandir os mercados 
doméstico e internacional estão 
entre as nossas metas. É urgente 
repensar e reorganizar o setor 
para fazer o Brasil crescer”, 
defende.

Em comunicado, o secretário-
-geral da OMT, Zurab Pololi-
kashvili, afi rmou que “o cresci-
mento do turismo nos últimos 
anos confi rma que o setor é hoje 
um dos motores mais poderosos 
de crescimento e desenvolvi-
mento econômico a nível global”. 
A expectativa da OMT é que em 
2030, as chegadas internacionais 
cheguem a 1,8 bilhão.
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Controle de doenças 
crônicas é prioridade 
da OMS para 2019

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) divulgou quais 
são as prioridades da saúde para 
2019. Dentre elas, destaca-se o 
controle de doenças crônicas 
não transmissíveis, como dia-
betes que, só no Brasil, atinge 
mais de 13 milhões de pessoas. 

Para conter seu avanço, a OMS 
propõe atuar junto aos governos 
a fi m de atingir a meta global de 
redução em 15% da inatividade 
física até 2030, o que pode ser 
feito por meio de implantações de 
políticas públicas que incentivem 
a prática de exercícios diários.

Segundo a OMS, sedenta-
rismo, assim como tabagismo, 
consumo excessivo de bebidas 
alcoólicas, má alimentação e 
poluição do ar, é fator de risco 
que impulsiona o crescimento 
da incidência das doenças crô-
nicas. Além disso, a decorrente 
obesidade está entre as princi-
pais causas do diabetes tipo 2.

A Sociedade Brasileira de 
Diabetes compreende a im-
portância de colocar em prá-
tica medidas efetivas para o 
combate de doenças crônicas. 
Os especialistas da instituição 
estão à disposição para comen-
tar a lista divulgada pela OMS.

Fonte e mais informações: 
(www.diabetes.org.br).
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Especial
Arquivo pessoal

Os gregos antigos foram um povo 
politeísta, que habitou o sul da 
Península balcânica e várias áreas do 
Mediterrâneo e mar Negro

Valéria Dias/Jornal da USP

Para eles, como outros povos antigos, as esferas religiosa, 
política e econômica se misturavam. A divindade mais 
importante era Zeus. Seu culto estava ligado, inicialmente, 

ao agrário e ao pastoril, e era realizado em picos de montanhas 
ou em cavernas. 

Posteriormente, foi associado às leis, à justiça e ao poder, e 
passou a ser cultuado, entre outros lugares da cidade grega, na 
ágora, espaço onde fi cavam os prédios públicos e era o centro 
da vida social nas pólis (as cidades-Estado gregas).

Estudo da arqueóloga Lilian de Angelo Laky no Museu de Ar-
queologia e Etnologia (MAE) da USP mostra que a época clássica 
(séculos 5° a 4° a.C.) foi o grande período de vinculação do culto 
de Zeus à pólis grega. A pesquisa, pioneira ao unir a análise de 
santuários dedicados a Zeus e de moedas gregas antigas com 
imagens dessa divindade, recebeu o Prêmio Tese Destaque 2018 
na categoria Ciências Humanas. 

Segundo a pesquisadora, esses dois materiais históricos, 
santuários e moedas, trazem um contexto único. Ambos eram 
produzidos por uma mesma entidade política: as pólis. E revelam 
muito sobre o mundo grego, ajudando a entender as mudanças 
do culto a Zeus na Grécia Antiga, além da apropriação e a con-
solidação da função dessa divindade nas cidades-Estado.

O foco principal do estudo 
foram as épocas arcaica (séculos 
7° a 6° a.C.), quando as pólis 
começaram a ser formadas; e 
clássica (séculos 5° a 4° a.C.), 
quando houve a consolidação 
dessas cidades-Estado. Foram 
estudados 60 santuários dedi-
cados a Zeus localizados, entre 
outras regiões do mundo grego, 
no Peloponeso, na Ilha de Creta, 
na Sicília e no sul da Itália, além de 
375 moedas do mundo grego com 
imagens de Zeus, águias e raios.

“Os gregos antigos eram mui-
to ligados aos fenômenos da 
natureza e associavam algumas 
dessas manifestações com as 
divindades. Se um raio caía num 
lugar, poderia ser entendido como uma manifestação de Zeus. Já 
a águia era considerada a ave mais forte, dominadora, e acabou 
por ser associada a essa divindade”, explica Lilian. 

Ela lembra que o culto a Zeus, assim como a algumas outras 
divindades veneradas na Grécia Antiga, é anterior ao mundo 
grego e existem indícios de que esse deus já era cultuado muito 
antes, na Idade do Ferro (entre os séculos 12° a 9° a.C.), quando 
as cidades gregas ainda não existiam.

Do alto das montanhas e 
dentro de cavernas
para as pólis

A pesquisa revelou ainda que, na Idade do Ferro, apesar dos 
poucos santuários, o culto a Zeus infl uenciou as comunidades, 
principalmente na esfera militar, traço que se conservou nas 
épocas arcaica (séculos 7° a 6° a.C.) e clássica (séculos 5° a 4° 

Moedas e santuários contam histórias 
do culto a Zeus na Grécia Antiga

Ovelhas sobre os restos do santuário de Zeus, em Megalópolis, Arcádia.

Lilian de Angelo/MAE-USP

a.C.). A partir da época arcaica, Zeus passou a desempenhar 
papéis reguladores no funcionamento das cidades gregas, prin-
cipalmente nas funções políticas e jurídicas.

A época clássica foi o grande período de vinculação do culto 
de Zeus à pólis grega, como mostram as evidências referentes à 

monumentalização (a edifi ca-
ção de templos, por exemplo, já 
que nem todos tinham esse tipo 
de construção) de santuários 
dessa divindade e o aumento 
signifi cativo de áreas sagradas 
urbanas. Outra evidência são 
os diversos epítetos (palavra 
ou expressão que se associa 
a um nome para qualifi cá-lo), 
relacionados à esfera política 
da cidade grega no período, 
como Zeus Agoraios (da ágo-
ra) entre outros.

“A apropriação do culto 
dessa divindade pelas comu-
nidades políticas (as cidades-
-Estado gregas) iniciada no 
século 6° a.C., se intensifi cou 

no século 5° a.C., atingindo o ápice no século 4° a.C. Uma prova 
da ocorrência desse fenômeno é o início do uso e a proliferação 
das imagens de Zeus e de raios em moedas das cidades gregas 
nos séculos 5° e 4° a.C.”, revela a arqueóloga.

Como uma peregrina
A pesquisadora viajou, entre 2011 e 2014, até essas regiões 

para estudar os santuários de Zeus identifi cados por relatórios 
de escavação de sítios arqueológicos catalogados por diversos 
institutos de pesquisa internacionais. Somente em 2014, ela per-
correu, de ônibus, e apenas na Grécia, cerca de 3 mil quilômetros 
atrás de santuários dedicados ao culto de Zeus.

Os restos materiais desses santuários, relata Lilian, variavam 
muito. Alguns estavam em ruínas, outros nem tanto, estivessem 
eles próximo a cidades, “no meio do mato”, em cavernas ou nas 
montanhas mais altas. Ela conta que há publicações que mos-
tram as plantas baixas desses sítios históricos. De posse dessas 

plantas, e de material bibliográfi co, Lilian ia até os santuários 
e observava vários aspectos, entre eles, os restos materiais de 
onde fi cava o altar e outras características do templo, além da 
paisagem ao redor: alto de uma montanha, em uma caverna, qual 
a difi culdade para chegar lá, etc.

Já as moedas da Grécia Antiga foram obtidas em catálogos de 
museus ou associações de numismáticas que publicam coleções. 
“Há também muito material na internet. Em Olímpia, estudei 
uma coleção numismática e pude manusear muita coisa”, conta. 
Durante o período em que passou na Grécia, Lilian também fez 
um curso de numismática grega e pôde conhecer pessoalmente 
algumas coleções de moedas.

A pesquisa A apropriação e consolidação do culto de Zeus 
pela cidade grega: moedas e santuários, política e identidade 
em época arcaica e clássica teve orientação da professora 
Maria Beatriz Borba Florenzano, do MAE, e coorientação da 
professora Aliki Moustaka, do Departamento de Arqueologia 
da Universidade de Thessaloniki, na Grécia. E fez parte do 
Projeto Temático da Fapesp. A tese contou com uma etapa de 
pesquisa no exterior, com bolsa da Fapesp, na Universidade de 
Thessaloniki e na Escola Britânica de Atenas. E será publicada 
ainda neste ano pela Editora Odysseus com o título 'Zeus e a 
Cidade na Grécia Antiga'.

Participação na escavação no santuário de Zeus, em Olímpia, Grécia, 2013.
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Moeda de prata cunhada na pólis de Aetna na Sicília, 
século V a.C., anverso, cabeça de Sileno;

reverso, Zeus sentado no trono.

Foto: The Coin Collection of the Royal Library of Belgium, L. de Hirsch Collection, nº 269

Moeda de prata cunhada em Olímpia, século V a. C. 
anverso, águia voando e carregando lebre;

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

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 23 de janeiro de 2019. Dia de São Ildefonso e São João 
Esmoler, Dia do Anjo Caliel, cuja virtude é a inocência. Hoje ani-
versaria a princesa Carolina de Mônaco que faz 62 anos, o vocalista 
Nasi Valadão que nasceu em 1962 e a atriz Thiffani Thiessen que 
nasceu em 1974.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau se distingue por ser justo íntegro 
e amante da verdade. Sempre consegue socorro diante das adversidades 
da vida. Ama a liberdade e faz tudo para mantê-la, evitando depender 
dos outros. É organizado e metódico, mas com sensibilidade e imagina-
ção. Outro lado contrastante é a ordem e o desejo de liberdade. Possui 
capacidade de resolução de problemas junto com uma compreensão 
instintiva do caráter humano, essa característica o leva a ter tendên-
cias humanitárias. A habilidade no trato com as pessoas o estimula a 
trabalhar junto ao público. No lado negativo, tende a enriquecer à custa 
do sacrifício das pessoas que o cercam.

Dicionário dos sonhos
ESCOLA – Ver uma escola indica que sofrerá 
críticas em seu trabalho ou em seu modo de agir. 
Ver escolares estudiosos, ótimo presságio, com 
sorte em jogos e loterias. Números de sorte:  43, 
45, 67, 78 e 80.

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

Esta quarta é o décimo sétimo dia da lunação. A Lua passando para Virgem durante a madrugada deixa o astral mais 
prático, organizado. Poderemos  fi car mais exigentes, será bom para organizar as ideias e a vida prática, mas podere-
mos fi car impacientes e irritados também. Principalmente se não estiver aberto a aceitar novas ideias. Mercúrio faz 
um aspecto tenso com Urano que pode gerar contratempos na comunicação.  Essa tensão pode gerar confl itos, pois a 
tendência será lutar contra a imposição de ideias e resistir à mudança. Durante a tarde e à noite será possível encon-
trar mais equilíbrio emocional. A Lua faz um bom aspecto com Saturno que dá estabilidade emocional e segurança.
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A Lua passando para Virgem desde 
a madrugada deixa o astral mais 
prático, organizado. O interesse pelo 
trabalho e a dedicação tem que ser 
mantidos já que estará menos obje-
tivo. Procure manter uma posição 
mais estável através da organização 
das tarefas. 37/237 – Amarelo.

Tendência a fi car mais exigente, será 
bom para organizar as ideias e a vida 
prática, pois pode fi car impaciente e 
irritado. A noite deve ser de muito 
pique e disposição para quem dorme 
tarde. Mantendo a calma e usando a 
forte inspiração podem-se evitar en-
ganos e transtornos. 85/485 – Verde.

Dê mais de si e ajude alguém que 
esteja necessitando de seu apoio 
no setor profi ssional. A falta de 
paciência cria problemas e acarreta 
desentendimento sério. Tudo tende 
a fi car mais pesado à noitinha devido 
a maior agressividade. Aproveite 
para o fortalecimento espiritual. 
66/366 – Amarelo.

Evite atritos com subalternos ou 
superiores devido à desorganização 
que isso pode provocar em sua vida. 
Suas atitudes podem aproximar ou 
afastar as pessoas que gostaria de ter 
ao seu lado. Durante a tarde e à noite 
será possível encontrar mais equi-
líbrio emocional. 53/253 – Branco.

Precisa aceitar as situações do jeito 
que elas são. Cuidado para não gastar 
demais e extrapolar o seu orçamento 
antes do fi nal do mês! É tempo de 
desenvolver melhores habilidades 
pessoais e agir até mesmo de impro-
viso para resolver as situações que 
tenham fi cado pendentes. 79/679 
– Vermelho.

Não é um bom dia para as novas 
iniciativas, pelo menos por enquanto 
é melhor deixar tudo como está. 
Use de habilidade no trato com 
as pessoas e terá bons relaciona-
mentos, mas se for crítico demais 
terá problemas. Procure viver bom 
momento junto da pessoa amada ou 
da família. 45/545 – Verde. 

O descontentamento aparece com 
facilidade. Atividades intelectuais e 
viagens fl uindo bem.  À tarde cuida-
do com o excesso de agressividade 
que as situações difíceis provocam. 
Procure canalizar sua energia no lado 
espiritual e evite irritar-se e perder 
a paciência por pouca coisa. 93/693 
– Cores escuras.

Mercúrio faz um aspecto tenso com 
Urano que pode gerar contratempos 
na comunicação.  Essa tensão pode 
gerar confl itos, pois a tendência será 
lutar contra a imposição de ideias 
e resistir à mudança. Melhore suas 
relações mantendo atitudes positi-
vas. 56/656 – Azul.

Um novo ciclo de vida traz maior 
motivação depois do seu aniversário. 
Cuide mais de si mesmo e da saúde, 
evitando excessos que o prejudicam 
e abalam a saúde. Um dinheiro 
atrasado ou esperado deve chegar 
nesta semana com o Sol em Aquário.  
90/990 – Cinza.

A sensação de fardo e fadiga à noite 
inclina ao pesar e à melancolia. Apro-
veite para o fortalecimento espiritual 
no fi nal do dia. Se já completou 
aniversário pode realizar viagens e 
organizar as coisas colocando a vida 
em ordem. Se ainda não mantenha 
a rotina pela manhã. 24/524 – Azul.

Não é um bom dia para as novas 
iniciativas, pelo menos por enquanto 
é melhor deixar tudo como está. De 
manhã tenha cuidado com a des-
confi ança nas intenções o que leva 
a falta de objetividade. Irá melhorar 
a execução do seu trabalho e lucrará 
com isso. 36/736 – Amarelo. 

Certas dúvidas provocam trazer 
perturbações e causar difi culdades 
graves no relacionamento social. 
Pode haver tensão pela interferência 
de outras pessoas. Antes de se com-
prometer analise todas as condições 
e veja se poderá cumprir o que for 
acertado. 52/552 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para saber se a situação fi nanceira vai melho-

rar este ano : Precisa de algumas folhas de louro 
e uma vela Pegue um ramo de folhas de louro e 
passe sete vezes pela chama de uma vela. Depois, 
jogue as folhas sobre o telhado (ou em uma parte 
do prédio ao ar livre onde você possa encontrá-lo 
no dia seguinte). Se 24 horas depois o louro ainda 
estiver verde, sinal de dinheiro para este ano. Mas 
se estiver escuro ou retorcido, cuidado: difi culdades 
fi nanceiras à vista.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Refl exõesRefl exõesRefl exões

Não é fácil acompanhar 

tudo o que ocorre no 

mundo dos negócios, 

especialmente com a 

velocidade como as 

coisas vem acontecendo 

A maioria das empresas 
trabalha, sobretudo em 
tempos de crise e reces-

são econômica, para sobreviver, 
cumprir os objetivos, metas e 
estratégias planejadas para o 
ano e ainda se preparar para o 
futuro. Entretanto, para se man-
ter competitivo e crescer em um 
mercado, cada vez, mais inovador 
é preciso estar sempre atento às 
novidades e tendências, afi nal os 
negócios estão se transformado o 
tempo todo, as pessoas mudaram 
e as tecnologias estão trazendo 
novas possibilidades.

Hoje, não se trata apenas de 
ser a empresa mais inovadora 
do seu segmento, mas de deixar 
para traz práticas de gestão e de 
estratégia, formas de atuação 
comercial e de atendimento ao 
cliente, entre outras ações, que 
não são mais condizentes com o 
mundo atual. E, se o concorrente 
também sobrevive preso ao pas-
sado, é uma oportunidade para 
superá-lo. 

Muitas empresas possuem pro-
dutos e/ou serviços de qualidade, 
profi ssionais competentes e boa 
estrutura, mas querem vender e 
tratar o mercado da mesma for-
ma que anos atrás. Obviamente, 
não é fácil deixar um modelo de 
negócio que a empresa utiliza a 
muito tempo, mas é necessário 
revisá-lo para saber até que ponto 
ele continua usual e coerente.

Em meio a ações para se so-
bressair diante da concorrência 
acirrada, a inovação é funda-
mental. E inovar não signifi ca 
criar algo totalmente novo ou 
mudar completamente um con-
ceito, a inovação pode estar em 
pequenas mudanças ou mesmo 
em adaptações. As empresas 
mais competitivas são aquelas 
que estão continuamente bus-
cando novas oportunidades e 
identifi cando como os produtos, 
serviços e negócios podem ser 
melhorados e ajustados às novas 
tecnologias.

Além disso, é preciso criar um 
ambiente corporativo propício à 
geração de inovação para extrair o 
melhor dos colaboradores. E uma 
maneira de promover a inovação 
dentro das empresas é trabalhar 
para que esses conceitos e es-
tratégias sejam assimilados por 
todos. Outro caminho para se 
destacar no mercado é conhecer 
bem os clientes. Cada vez mais 
o atendimento e a oferta de 
produtos e serviços se tornam 
personalizados. 

Os consumidores querem rece-
ber algo feito para eles, de acordo 
com as suas necessidades, e não 
algo elaborado para todos. Por 
isso, uma empresa para ser mais 
competitiva precisa conhecer a 
fundo seus consumidores e o que 
querem. E o mesmo pode-se dizer 
sobre os concorrentes. Competir 
sem conhecer quem está buscan-
do os mesmos objetivos que você 
é arriscado. 

Quando uma empresa acom-
panha seus concorrentes, ela 
consegue perceber os rumos que 
eles estão tomando, os prováveis 
objetivos que eles esperam al-
cançar e quais são suas apostas. 
Com essas informações é possível 
tomar decisões mais assertivas e 
no tempo necessário, evitando 
surpresas. E, principalmente, 
saber se está no mesmo percurso 
dos concorrentes. 

Revisar o plano de negócios 
com frequência é também uma 
forma de estar sempre competi-
tivo. Ao contrário do que muitos 
pensam, o plano é um instru-
mento importante para repensar 
práticas já existentes, contribuin-
do para que o negócio seja mais 
coerente com a realidade atual e 
com as tendências de mercado.

Além de planejamento, conhe-
cimento de mercado, atualização 
constante, inovação e adaptação, 
é preciso trabalhar o marketing da 
empresa, o networking e ter foco. 
Objetivos defi nidos economizam 
tempo, concentram dedicações e 
aumentam as chances de resul-
tados satisfatórios. 

E ainda, ter diferenciais em 
relação aos concorrentes, é por 
meio deles que uma organização 
consegue vantagem competitiva. 

(*) - É superintendente
da Amcham Belo Horizonte. 

As necessidades dos 
mercados e a competitividade 

das empresas
Rafael Dantas (*)

Com 113 anos de idade, Massako No-
naka, o japonês considerado o homem 
mais velho do mundo com vida, faleceu 
no domingo (20), informou a imprensa 
local. De acordo com relatos de familiares, 
Nonaka morreu enquanto dormia em sua 
residência na cidade de Ashoro, na ilha 
de Hokkaido, no extremo norte do Japão. 
O japonês nasceu no dia 25 de julho de 
1905, data que coincide com a descoberta 
da teoria da relatividade pelo gênio Albert 
Einstein. 

Ele recebeu o recorde do Guinness no 
dia 10 de abril de 2018. A família do ancião 
afi rmou que, apesar de usar uma cadeira 
de rodas para se locomover, Nonaka 
realizava a maioria de suas atividades de 
forma independente. “Estamos chocados 
com a perda de uma fi gura tão importante. 
Ontem, ele estava como sempre, e faleceu 
com dignidade e sem causar nenhum 
problema”, afi rmou sua neta Yuko aos 
jornais locais. 

O Japão é um dos países com maior ín-
dice de longevidade do mundo. O registro 
do homem mais velho pertence a outro 

Massako Nonaka,

Homem mais velho do mundo.

Isso ocorre porque o álcool 
inibe a produção da vaso-
pressina, hormônio que 

regula a hidratação do corpo 
humano. em decorrência desse 
bloqueio, urina-se mais do que 
o necessário, gerando forte 
desidratação.

“A melhor forma de prevenir 
a ressaca é não beber além da 
conta”, explica o dr. Abrão 
José Cury, de 60 anos, presi-
dente do Departamento de Clí-
nica Médica da Associação de 
Paulista de Medicina (APM). 
“Para os homens não mais do 
que 40 gramas de álcool por 
dia e para as mulheres não 
mais do que 30”. O cálculo 
é feito com base na bebida 
a ser consumida. Dr. Abrão 
conta que os destilados, por 
exemplo, têm mais de 40% 
de teor alcoólico. Então uma 

Ressaca: dicas de 
prevenção e tratamento
A ressaca é uma resposta do organismo ao consumo excessivo de álcool. Os sintomas para aqueles 
que exageram podem ser náuseas, enjoos, vômitos sensação de mal-estar, tontura e dor de cabeça

isso retarda a absorção para a 
corrente sanguínea.

Segundo o dr. Abrão José 
Cury, a ingestão de açúcar e 
pastilhas para a ressaca não é 
adequada porque pode promo-
ver uma absorção inadequada 
do álcool pelo organismo. “A 
melhor prevenção e tratamento 
é não exagerar e se manter sem-
pre bem hidratado”. Consumir 
álcool pode gerar efeitos graves 
no corpo humano, evoluindo 
para uma gastrite, duodenite, 
pancreatite, hepatite, ou até 
para arritmia cardíaca. “Aten-
ção: essas doenças podem 
ser causadas mesmo com o 
consumo moderado de álcool, 
dependendo da pré-disposição 
de cada pessoa. A ressaca é uma 
resposta ao exagero, mas é o 
menor dos problemas”, ressalta 
o especialista (APM).

dose de uísque de 50 ml já 
possui 20 gramas de álcool, o 
que signifi ca que duas doses 
já passam do indicado.

“Como ninguém vai sair na 
rua com uma tabelinha no 
bolso, a recomendação do 
ponto de vista prático é não 
beber de estômago vazio e 
nunca ingerir álcool sem in-
tercalar com água”, adverte 

o médico. Além de regular a 
hidratação, o consumo de água 
ajuda a preencher o estômago, 
reduzindo a vontade. Para a 
prevenção da ressaca uma dica 
é fi car em uma só bebida. A 
mistura confunde os sabores, 
favorecendo o consumo de 
“saideiras”. Também é indica-
do se alimentar antes e durante 
a ingestão de bebidas, porque 
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Aos 113 anos, morre homem mais 
velho do mundo no Japão

japonês, que morreu aos 116 anos e 54 
dias em junho de 2013. De acordo com o 
Guinness Book, a pessoa mais velha que já 
viveu até hoje foi uma francesa chamada 
Jeanne Calment, que morreu em 1997 aos 
122 anos e 164 dias (ANSA).
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SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn.

Harmonia Interior. Encontrar har-

monia interior cria harmonia exterior. 
Procure encontrar aquele espaço de paz e 
equilíbrio dentro de seu coração sagrado e 
deixe que esta seja a energia que prevalece ao 
seu redor. Este é o caminho mais rápido que 
conhecemos para mudar o mundo ao seu redor. 
Há um surgimento do Espírito acontecendo, e 
essa harmonia interior é mais importante para 
ajudá-lo a alcançar esse novo estado de ser. 
Este não é tanto um momento da borboleta 
emergindo do casulo onde a metamorfose 
acontece enquanto você está adormecido, mas 
é mais um desdobramento à medida que você 
descobre cada nova camada de você. Você 
está em um momento de rápido crescimento, 
onde você está desperto para todo o processo 
e está pronto para começar a sair e explorar 
seus novos talentos e habilidades. Pensamento 
para hoje: O Espírito está exigindo que você 
avance para esse novo nível de compreensão 
consciente, então ajuste seu pensamento, am-
plie sua perspectiva e permita-se explorar esse 
novo mundo de ser. 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
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

A pretendente: DIÂNGELI SOARES, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida 
em Santo Angêlo - RS, no dia 20/03/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Amír Soares e de Carmen Maria Nenê Soares. A pretendente: 
VANESSA VIEIRA CAMARGO, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 28/04/1988, residente e domiciliada neste Subdistritro, São 
Paulo - SP, fi lha de Sandro Camargo e de Matilde Vieira da Silva Camargo.

O pretendente: JOSIAS CAETANO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
médico, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 09/03/1968, residente e domicilia-
do neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Caetano dos Santos e de Noemia 
Macedo dos Santos. A pretendente: CAMILA DE OLIVEIRA SILVA, estado civil sol-
teira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 09/09/1997, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rosenildo Fonseca da Silva e de 
Sandra Maria Graciano de Oliveira.

O pretendente: FILIPE DA SILVA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão represen-
tante comercial, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/02/1993, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Waldir Donizete Pereira e de Quitéria Maria da 
Silva Pereira. A pretendente: ANDRESSA FLORENTINO TORREGROSA PERUCHA, 
estado civil solteira, profi ssão estagiária, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/04/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistritro, São Paulo - SP, fi lha de Andres Torregrosa 
Perucha e de Vera Lucia Ferreira Florentino.

O pretendente: HENRIQUE HENDGES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro elétrico, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/10/1989, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Julio Cesar dos Santos e de Brendali 
Maria Hendges dos Santos. A pretendente: MARIANA ALEXANDRE PEREIRA, estado 
civil solteira, profi ssão engenheira civil, nascida em São Paulo - SP, no dia 17/09/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistritro, São Paulo - SP, fi lha de Marcio Alexandre 
Pereira e de Maria Marcia de Lacerda Silva.

O pretendente: ANDERSON BELINI SEBA, estado civil solteiro, profi ssão serviços 
gerais, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/02/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Seba e de Ivone Belini . A pretendente: 
LUCIANA MACHADO MAIA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 26/02/1988, residente e domiciliada neste Subdistri-
tro, São Paulo - SP, fi lha de Arnaldo Boa Sorte de Oliveira e de Maria Elisabete Gomes 
Machado Maia de Oliveira.

O pretendente: EMMANUEL OFILI, estado civil solteiro, profi ssão cozinheiro, nascido 
em Lagos - Nigéria, no dia 24/12/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Omachi Ofi li e de Victoria Ofi li. A pretendente: MARIA LUCIA ALVES 
DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão cuidadora de idosos, nascida em Saúde - BA, 
no dia 10/08/1976, residente e domiciliada neste Subdistritro, São Paulo - SP, fi lha de 
José Luiz de Souza e de Nivaldete Alves da Silva.

O pretendente: CELESTINE IFEANYI AGHAENU, estado civil solteiro, profi ssão co-
merciante, nascido em Oraifi te - Nigéria, no dia 06/05/1974, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vincent Aghaenu e de Victoria Aghaenu. A pretendente: 
GRACE KELLY PEREIRA LIMA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em Guanambi - BA, no dia 16/07/1981, residente e domiciliada neste Subdistri-
tro, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Lima Soares e de Almira Pereira dos Santos.

O pretendente: FERNANDO FERRAZ BARBIERI, estado civil divorciado, profi ssão 
publicitário, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/12/1974, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Duilio Barbieri Filho e de Reginilda Elena Ferraz 
Barbieri. A pretendente: MARCELA MORETTO RODRIGUES PEDRO, estado civil 
divorciada, profi ssão administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/02/1974, 
residente e domiciliada neste Subdistritro, São Paulo - SP, fi lha de José Leonio Correia 
Rodrigues Pedro e de Jurací Moretto.

O pretendente: TADEU REZENDE DAVID, estado civil divorciado, profi ssão servidor pú-
blico/administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/11/1959, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aristides Moyses David e de Doralice Rezende. 
A pretendente: MAGALI DO PRADO, estado civil divorciada, profi ssão pedagoga, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 28/11/1968, residente e domiciliada neste Subdistritro, São 
Paulo - SP, fi lha de Lazaro Antonio do Prado e de Ascencion Bueno do Prado.

O pretendente: CAIO CHIMERA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 15/06/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Vicente Chimera e de Valeria Marsola Chimera. A pretendente: LAIZA 
LO AMI TERRONE BORGES, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São 
José do Rio Preto - SP, no dia 11/11/1983, residente e domiciliada neste Subdistritro, São 
Paulo - SP, fi lha de Ubiratan Wilson Teixeira Borges e de Eunice Rico Terrone Borges.

O pretendente: ROBERTO CARLOS APARECIDO DE ANDRADE, estado civil solteiro, 
profi ssão corretor de imóveis, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/09/1974, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos de Andrade e de Leonor 
Angheben de Andrade. A pretendente: CAMILA PAMELLA DA SILVA, estado civil sol-
teira, profi ssão atendente, nascida em Alta Floresta - MT, no dia 08/11/1990, residente e 
domiciliada neste Subdistritro, São Paulo - SP, fi lha de João Cilcio da Silva e de Maria 
Antonia de Lacerda da Silva.

O pretendente: LEANDRO RIBEIRO VALINO, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 19/10/1984, residente e domiciliado nesta Capital, 
São Paulo - SP, fi lho de Luiz Sergio Valino e de Rosimar Ribeiro Valino. A pretendente: 
DANIELY ALVAREZ, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 08/09/1983, residente e domiciliada neste Subdistritro, São Paulo - SP, fi lha 
de Manuel Rodriguez Alvarez e de Maralucia da Rocha Alvarez.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: CELSO CASTILHA CAZORLA, estado civil divorciado, profi ssão ad-
vogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/08/1952, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Guilherme Cazorla e de Isabel Castilha Cazorla. A 
convivente: RAIMUNDA ALMEIDA SILVA, estado civil solteira, profi ssão funcionária pú-
blica estadual, nascida em Matões - MA, no dia 24/10/1966, residente e domiciliada neste 
Subdistritro, São Paulo - SP, fi lha de José Paulo da Silva e de Maria de Lourdes Almeida 
da Silva. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento.

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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: JONATAS PAULO BORGES, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
suporte, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/01/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marta Lopes Borges. A pretendente: MÔNICA TANIGUTI, 
estado civil solteira, profi ssão instrutora de informatica, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (02/06/1982), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Kazoo 
Taniguti e de Hisae Taniguti.

O pretendente: RENAN APARECIDO DE SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de maquina, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/01/1994), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gecy dos Santos Silva e de Jorileni 
Maria de Souza Mauricio. A pretendente: ANDRESSA AMARAL DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão gari, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/06/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Santana da Silva e de Maria 
Gerlania Amaral de Souza.

O pretendente: LUCAS BARBOSA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de ser-
viços gerais, nascido em Lago da Pedra, MA, no dia (24/07/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Barbosa Silva e de Maria Lucimar Barbosa 
Silva. A pretendente: JEANNE SOLANGE SUOWO VOTEWO, estado civil solteira, 
profi ssão cozinheira, nascida em Douala-República de Camarões, no dia (19/09/1975), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel Votewo e de Kuessi 
Grace Ndbemouokie.

O pretendente: LEANDRO MOREIRA FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
porteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia treze de março de mil novecentos e oitenta 
e seis (13/03/1986), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Judith 
Ferreira. A pretendente: EDILENE FELIX FEITOSA, estado civil divorciada, profi ssão ope-
radora de caixa, nascida em Esperança, PB, no dia (28/07/1985), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Fernandes Feitosa e de Rosa Felix Feitosa.

O pretendente: DIEGO RODRIGO DOS SANTOS CAMPOS, estado civil solteiro, profi s-
são serralheiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/08/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilson dos Santos Campos e de Eulalia Francisca 
dos Santos Campos. A pretendente: JULIE ALVES DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão tecnica em enfermagem, nascida em Poá, SP, no dia (03/07/1989), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aparecido Alves de Souza e de Rizonete 
Maria de Jesus Souza.

O pretendente: IAGO CATARINO LIMA FURTADO, estado civil solteiro, profi ssão pro-
fessor, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/01/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio José Furtado e de Maria Nancy Lima Furtado. A 
pretendente: THAYNARA CAMARGO DE FIGUEIREDO, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/06/1995), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Nilton Alves de Figueiredo e de 
Fernanda de Matos Camargo.

O pretendente: JACKSON DA SILVA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão frentista, 
nascido em Feira de Santana, BA, no dia (20/12/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Americo de Jesus Costa e de Celina Novais da Silva. A 
pretendente: ANIELE DE DEUS SOUZA, estado civil solteira, profi ssão fi scal de loja, 
nascida em Ribeira do Amparo, BA, no dia (23/05/1986), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Batista de Souza e de Maria de Deus de Souza.

O pretendente: MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi s-
são motorista, nascido em Recife, PE, no dia (14/06/1968), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Martiniano da Silva e de Marlene Pereira da Silva. 
A pretendente: APARECIDA MARIA DE LIMA, estado civil divorciada, profi ssão copeira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (04/11/1974), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Arlindo Caetano de Lima e de Josefa Maria de Lima.

O pretendente: WAGNER FRANÇA CIDRÃO, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/05/1979), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Rozeli Alves Cidrão e de Neusa França Alves Cidrão. A pretendente: 
DANIELA CRISTINA NOGUEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Su-
zano, SP, no dia (21/01/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Carlos Roberto Nogueira e de Almira Cardoso dos Santos Nogueira.

O pretendente: CLEITON RODRIGUES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
promotor de vendas, nascido em Bom Jesus da Lapa, BA, no dia (14/12/1987), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ariston Honorato da Silva e de Cel-
ma Rodrigues da Silva. A pretendente: DENISE NASCIMENTO DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/03/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo José da Silva e 
de Ana Maria Nascimento da Silva.

O pretendente: BRUNO DE BARROS JINKINGS, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/05/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Allan Denizard Gentil Jinkings e de Joelma Lopes de Barros. A 
pretendente: ANNE CAROLINE RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, 
profi ssão engenheira de produção, nascida em Pilão Arcado, BA, no dia (18/10/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Odenilson Augusto da 
Conceição e de Rivoneide Rodrigues Loiola da Conceição.

O pretendente: EMERSON FERREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente de contratos, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/02/1997), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edison José de Oliveira e de Dalva 
Ferreira da Silva. A pretendente: KATHLEEN CECILIA SIMÃO SILVA TELES, estado civil 
solteira, profi ssão estagiaria, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/12/1996), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eugmar Teles e de Silvia Simão Silva.

O pretendente: MOACIR DE MATOS LIMA, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
de logística, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/06/1981), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Valadão de Lima e de Izabel de Matos 
Lima. A pretendente: CLEIDIANA XAVIER CARDOSO, estado civil solteira, profi s-
são operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/03/1986), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adivaldo Jose Cardoso e de 
Rosangela Xavier da Silva.

O pretendente: SANDRO LUIZ DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão coordenador 
de segurança, nascido em Iguape, SP, no dia (06/05/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João de Souza e de Pedrina Rocha de Souza. A preten-
dente: MARIA PEREIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (17/10/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Ferreira de Souza e de Joana da Conceição de Souza.

O pretendente: ABNER WALACE DA SILVA CAROSSI, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Cachoeira Paulista, SP, no dia (13/07/1998), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osni Carlos Carossi e de Debora Fer-
reira da Silva. A pretendente: LORRANY DE OLIVEIRA MOREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão atendente de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/06/2002), 
residente e domiciliada em Guaianases, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Sergio da Silva 
Moreira e de Celiana Noemi de Oliveira.

O pretendente: LUCAS VAZ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão aten-
dente, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/12/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Geraldo Rocha dos Santos e de Maria 
do Rosario Ferreira Vaz. A pretendente: PAOLA DA SILVA FERREIRA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/07/2000), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sergio Vicente Ferreira e de 
Silvoneide Maria da Silva.

O pretendente: GESILDO FRANCISCO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em São Bento da Una, PE, no dia (19/05/1948), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Odilon Francisco dos Santos e de Gercina 
Maria dos Santos. A pretendente: JOCILENE PINHEIRO DOS SANTOS, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Olindina, BA, no dia (04/05/1973), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdice Pinheiro dos Santos.

O pretendente: HERCULES DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão garçon, nascido 
em Guarulhos, SP, no dia (29/01/1980), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Jose de Souza e de Maria Edilde de Souza. A pretendente: KÉZIA PEREIRA 
DA CUNHA, estado civil solteira, profi ssão confeiteira, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (27/09/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Zaqueu 
Pereira da Cunha e de Gracia Aparecida da Cunha.

O pretendente: CÍCERO MARQUES DE CASTRO, estado civil divorciado, profi ssão 
vendedor, nascido em Santa Fé, PR, no dia (13/11/1972), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Durval Marques de Castro e de Neiva Marqueto de 
Castro. A pretendente: ADRIANA ROSENO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Buíque, PE, no dia (02/01/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Roseno da Silva e de Maria das Dores Roseno da Silva.

O pretendente: GÉRSON DO ESPÍRITO SANTO DIAS, estado civil divorciado, profi ssão mo-
torista, nascido em Euclides da Cunha, BA, no dia (19/09/1965), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raymundo Ferreira Dias e de Josefa Raimunda do Espirito 
Santo Dias. A pretendente: MARIA DAS VITÓRIAS COSTA AVELINO, estado civil solteira, 
profi ssão berçarista, nascida em Serraria, PB, no dia (03/11/1979), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cícero Avelino e de Maria da Conceição Costa Avelino.

O pretendente: EDSON ANTONIO DA SILVA MEDEIROS, estado civil divorciado, pro-
fi ssão cobrador de onibus, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/02/1962), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaci Barras da Silva Medeiros e 
de Sebastiana da Silva Medeiros. A pretendente: ANA PAULA DOS SANTOS, estado 
civil divorciada, profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(25/03/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Luiz 
dos Santos e de Edina Pereira.

O pretendente: THIAGO DE SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (18/04/1994), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Silva e de Ana Lúcia de Souza Santos. A pretendente: 
RENATA CIRIACO NOLETO, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (08/05/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Luiz Eraldo Leite Noleto e de Silvana Ciriaco Martiniano Rodrigues.

O pretendente: ÍCARO HANON MENDES DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/10/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Everaldo de Souza e de Maria Eunice Mendes da 
Silva Souza. A pretendente: ROBERTA DOS SANTOS FLORES MACHADO DE SOUZA, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/09/1989), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Flores Machado e 
de Isvaldina Reis dos Santos Flores Machado.

O pretendente: ENRIQUE COUTO ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/06/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Raimundo Santana Araujo e de Neildes de Almeida 
Couto. A pretendente: VANESSA APARECIDA DANTAS HERCULANO, estado civil di-
vorciada, profi ssão saladeira, nascida em Guarulhos, SP, no dia (28/03/1986), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nanci Aparecida Rodrigues Dantas.

O pretendente: AURELIO PASSOS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão escriturá-
rio administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/01/1978), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Passos da Silva e de Rita Maria da Silva. A 
pretendente: PRISCILA SOUSA NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de consultório dentário, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/10/1982), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Passinho do Nascimento e de 
Marianilda de Sousa Nascimento.

O pretendente: JOSE AUGUSTO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão manuten-
sista, nascido em Orobo, PE, no dia (01/09/1980), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Manoel da Silva e de Maria das Merces Cavalcante. A 
pretendente: JACELINE MARIA BISPO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de montagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/06/1988), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Milton Bispo dos Santos e de Elenice Soares.

O pretendente: DANIEL ALMEIDA DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão ge-
rente comercial, nascido em Guarulhos, SP, no dia (11/04/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Almeida da Silva e de Sandra Melo da Silva. 
A pretendente: AMANDA EVERTON SOUZA, estado civil solteira, profi ssão atendente de 
negocios, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/04/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo da Silva Souza e de Lucilene Everton Santos.

O pretendente: RELDIS DE OLIVEIRA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/11/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Reldis de Oliveira e de Vandete Aparecida Silva de Oliveira. A 
pretendente: STEPHANIE DA SILVA SANTANA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (15/04/1994), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Valdomiro Vieira de Santana e de Ivanilsa Severina da Silva Santana.

O pretendente: ROGERIO AFONSO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (14/07/1997), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Mauricio Afonso da Silva e de Andreia Maria de Novais. A pretendente: 
THAINA SABINO DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em 
Guarulhos, SP, no dia (18/02/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Osmar Aparecido Alves de Souza e de Lucineide Sabino da Silva.

O pretendente: DIEGO RODRIGUES PINTO, estado civil solteiro, profi ssão assitente 
de logística, nascido em Guarulhos, SP, no dia (10/07/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, SP, fi lho de Wilson Gomes Pinto e de Rosângela Neves Rodrigues Pinto. A 
pretendente: JÉSSICA MARIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em Suzano, SP, no dia (09/08/1993), residente e domiciliada em 
Suzano, SP, fi lha de Manoel José dos Santos e de Cleusa Maria dos Santos.

O pretendente: JOSÉ ATAIDE BASTOS SILVA, estado civil divorciado, profi ssão apo-
sentado, nascido em Feira de Santana, BA, no dia (03/04/1960), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ataide Silva e de Maria Candida Bastos Silva. A 
pretendente: JOSÉLIA FIRMO MOURA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em Teresina, PI, no dia (15/01/1961), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Júlio Pereira de Moura e de Maria Firmo de Moura.

O pretendente: FERNANDO VAZ DE QUEIROZ NETO, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Itaberaba, BA, no dia (22/01/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Fernando Serra Queiroz e de Zenila Sousa Silva. 
A pretendente: EVELLYN JULIA MACHADO DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão 
diarista, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/06/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marco Antonio de Souza e de Roseli Aparecida Machado.

O pretendente: SANDERSON ABDINEGO LEMOS DA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/04/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sandro Mendes Silva e de Rosangela de Lemos 
Silva. A pretendente: BEATRIZ APARECIDA BRANDAO DE OLIVEIRA, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Santo André, SP, no dia (09/03/2000), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Milton de Oliveira e de 
Joana da Conceição Brandao.

O pretendente: GABRIEL PIMENTA NETO, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
logistica, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/08/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joacy Francisco Neto e de Geni Pimenta Neto. A preten-
dente: EVELYN MACIEL DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (12/11/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Carlos dos Santos e de Eliene Maciel de Souza.

O pretendente: LUIZ CARLOS PEDRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão armador, 
nascido em Paiçandu, PR, no dia (30/06/1971), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Severino Pedro da Silva e de Ilda Silva de Andrade. A pretendente: 
RUTH MARIA MARCIANO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (07/05/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Antonio Marciano e de Geralda Maria Marciano.

O pretendente: CAINÃ DE SOUZA GODOI, estado civil solteiro, profi ssão atendente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/07/1999), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo Ribeiro de Godoi e de Vera Lucia de Souza Godoi. A 
pretendente: GABRIELA DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (28/01/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Claudio Honorato de Araujo e de Lidia Maria de Araujo.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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1ª Vara da Família e Sucessões - Regional Ipiranga. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Wilson Evangelista Rosa, REQUERIDO 
POR Wesley Marques Rosa - PROCESSO Nº1007335-67.2016.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). 
ELIZABETH KAZUKO ASHIKAWA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 10/10/2018, foi decretada a PARCIAL 
INTERDIÇÃO de WILSON EVANGELISTA ROSA, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer 
pessoalmente os atos da vida relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, na forma 
dos artigos 4º, inciso III, do código de Processo Civil e 85 da Lei nº 13.146/2015,civil e nomeado(a) 
como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Wesley Marques Rosa . O presente edital 
será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de outubro de 2018. - ADV: MAGDA TORQUATO DE 
ARAÚJO (OAB 229831/SP) 

1ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0010457-
58.2018.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDSON TOMIO GOTO, CPF 
014.641.308-33, que INSTITUTO DAS IRMÃS DA SANTA CRUZ ajuizou-lhe uma ação monitória que 
foi julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-o ao pagamento de 
R$ 57.202,04 (atualizado até 01/08/2018). Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua 
intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, efetue o pagamento do débito 
atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com 
expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do CPC, ficando ADVERTIDO, 
independentemente de nova intimação, que terá 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1092705-40.2013.8.26.0100 (USUC 1448) A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Maria da Silva 
Santos, Arnaldo dos Santos, Augusto da Silva, Herdeiros de Olga Neve Silva, a saber: Lucília 
Bonnano Silva ou Lucilia Buonanno, Nelson da Silva ou Nelson Silva, Nádia Lucia da Silva Rocha, 
Marcelo Mascimento da Rocha, Nara Ligia, Moacir Silva, Raquel Rocha Silva, Neusa da Silva 
Rodrigues, Dirceu Aparecido Rodrigues; Herdeiros de Beatriz de Queiroz Penteado Guimarães e 
Frontino Ferreira Guimarães, a saber: Hormélia Penteado Guimarães, Evangelina Penteado 
Guimarães Erhardt, Luiz Antonio Erhardt, Frontino Ferreira Guimarães; Faustino Agnelo dos Santos, 
Maio Marchette, José Aparecido Alcino, Vera Lucia dos Santos, Vanderlei Pereira Borges, Maria 
Souza dos Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Josefa de Jesus Santos e Raimundo 
José dos Santos, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel 
localizado na Rua Jaguaritiva, nº 4 - Jardim Paraguaçu, Sapopemba, Subdistrito Vila Prudente, São 
Paulo - SP, com área de 196,00 m², contribuinte nº 149.201.0004-2, alegando posse mansa e pacífica 
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias,  contestem o feito. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0021166-36.2010.8.26.0100 - 446/10.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Fraga Benitez, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Maurício da Costa Santos, Lúcia andrade Santos, Cláudio José da 
Conceição, Paulo José da Conceição, Kátia Ferreira da Conceição, Paulo José da Conceição, Isabela 
Fernandes da Conceição, Mizael José da Conceição, Maria Conceição Barbosa da Silva, Angelina Maria 
da Conceição, laudelino José da Conceição, Maria Anazilda da Conceição, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Lourival Pereira 
de Sousa e Maria Luíza Ascencio de Sousa ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade 
de domínio do imóvel localizado na Rua Guilherme de Mello, S/N, Lote Z, Quadra, 03, Imirim, São Paulo - 
SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital 
para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 
dias, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

2ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001272-
84.2015.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) JOAO LUIS ARAUJO PEREIRA, CPF 189.741.848-50, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de R$ 6.856,35 
(Jan/2015), oriundos do inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado 
entre as Partes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, 
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, ou embargue a ação, ficando isento de 
custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 
judicial, sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, III do CPC). 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 16 de outubro de 2018. 

4ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0107899-
79.2008.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELIDIA 
LOPES GONÇALVES, RG 142897450, CPF 014.585.228-81 e ALCIDES LOPES GONÇALVES, RG 
28.488.487-X, CPF 284.336.138-98, que pelo Juízo da 4ª Vara/Ofício Cível tramita ação de execução 
de título extrajudicial promovido por Capital Ativo Comercial Ltda em desfavor de AI& Gon 
Comércio e Repres. Brinquedos Ltda, onde foi deferido a instauração do incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica de referida empresa em desfavor de seus sócios. Estando 
estes em local incerto e/ou não sabido foi determinado a CITAÇÃO por EDITAL para que estes no 
prazo de 15 (quinze) dias que fluirá após o decurso do prazo de 20 (vinte) dias do presente edital se 
manifestem sobre o pedido apresentando as provas cabíveis, sob pena de inclusão no polo passivo 
nos autos da execução, nomeando-se Curador Especial no caso do silêncio. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

42ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002594-68.2017. 
8.26.0100.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 42ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). André Augusto Salvador Bezerra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a WILLIAN GOMES 
VIEIRA - ME nome fantasia SOSIL SERVIÇOS TÉCNICOS E PEÇAS LTDA, CNPJ 04.214.989/0001- 97, 
que lhe foi proposta uma ação de Consignação em Pagamento por parte de MONICA REGINA 
FERNANDES FERRARI, alegando em síntese: que teve seu nome levado a protesto no 9ª Tabelionato 
de Protesto de São Paulo e em cadastros de Serviço de Proteção ao Crédito, pela empresa requerida 
no valor de R$ 775,00 em 30/11/2012, cujo débito atualizado é de R$ 1.553,28. Encontrando-se a ré 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
efetue o levantamento do valor consignado ou apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré 
será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Es
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Continua

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

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 

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:

ALEXANDRE SOARES CABRAL, estado civil solteiro, profi ssão encarregado de estoque, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/022.FLS.278V-TATUAPÉ/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e oitenta (28/08/1980), 
residente e domiciliado Rua Domingos Lisboa, 103, bloco C, apartamento 12, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Cabral e de Lour-
des Soares Cabral. GABRIELLE DE OLIVEIRA NUNES, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de RH, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/077.FLS.242V CONSOLAÇÃO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e noventa e um 
(24/10/1991), residente e domiciliada Rua Domingos Lisboa, 103, bloco C, apartamento 
12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alcides 
Reinaldo Nunes e de Sandra Maria de Oliveira.

DANILO MARQUETTE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão consultor técnico, nas-
cido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/377.FLS.281-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), Guarulhos, SP no dia vinte e um de junho de mil novecentos e noventa e quatro 
(21/06/1994), residente e domiciliado Rua Joviânia, 143, bloco B, apartamento 1206, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Isaias Correia Lima e de Maria 
Aparecida Marquette Lima. MARIANE KUBO RAMOS DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão assistente de vendas, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/233.FLS.
219V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de outubro de mil novecentos 
e noventa e cinco (01/10/1995), residente e domiciliada Rua Joviânia, 143, bloco B, 
apartamento 1206, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gidenilson 
Ramos da Silva e de Marisa Kubo Ramos da Silva.

MISAEL GUSTAVO DOS SANTOS MATOS, estado civil solteiro, profi ssão aprendiz de 
loja, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/316.FLS.163V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia trinta e um de julho de mil novecentos e noventa e oito (31/07/1998), residente 
e domiciliado Avenida Maria Luiza Americano, 2301, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Alberto Pereira de Matos e de Cleide Pereira dos Santos de Matos. 
ESHLEY DE SENA SOARES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/395.FLS.257V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze 
de maio de dois mil e um (12/05/2001), residente e domiciliada Rua Manoel Bacelar, 
253, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luciano Barbosa Soares 
e de Marineide Moreira de Sena.

ANDRÉ DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/223.FLS.095 LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e oito de março de mil novecentos e noventa e quatro (28/03/1994), residente 
e domiciliado Rua Antônio Capuzzi, 168, apartamento 41-B, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo de Oliveira e de 
Marcia Rosangela Matsuda de Oliveira. EVELYN FERNANDES DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em Subdistrito Vila 
Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/154.FLS.292V-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e noventa e três (25/12/1993), 
residente e domiciliada Rua Arturo Faldi, 101, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Luís dos Santos e de Simone de 
Lima Fernandes dos Santos.

EVERTON FONSECA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão assistente de vendas, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia oito de junho de mil novecentos 
e noventa e três (08/06/1993), residente e domiciliado Rua Ione Pinelli, 36, B, casa 02, 
Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Nascimento Pereira e de Benedita 
Cassia Arlete Fonseca Pereira. DANIELA LOPES POLI, estado civil solteira, profi ssão 
assistente de atendimento, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia nove 
de setembro de mil novecentos e noventa e cinco (09/09/1995), residente e domiciliada 
Rua João Tonalezi, 43, Jardim Seminário, Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz 
de Vasconcelos, SP, fi lha de José Roberto Poli e de Gilcélia Silva Lopes."Cópia Enviada 
pelo Ofi cial de RCPN de Ferraz de Vasconcelos, neste Estado"

VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão estoquista, 
nascido em Ribeirão Pires, neste Estado, Ribeirão Pires, SP no dia nove de maio de 
mil novecentos e setenta e dois (09/05/1972), residente e domiciliado Travessa Celso 
Hermínio Pereira, 29, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edmundo 
Rodrigues da Silva e de Dalvani Longuinho Rodrigues. SANDRA CORDEIRO DE 
SOUZA, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida em Bom Jesus 
da Lapa, Estado da Bahia (CN:LV.A/038.FLS.096-BOM JESUS DA LAPA/BA), Bom 
Jesus da Lapa, BA no dia quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(04/11/1989), residente e domiciliada Travessa Celso Hermínio Pereira, 29, Vila 
Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sinvaldo Cordeiro da Paixão e de 
Nelita Morais de Souza.

FERNANDO SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão conferente, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/320.FLS.262 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete 
de setembro de mil novecentos e noventa e oito (17/09/1998), residente e domiciliado 
Rua Gonçalo Temudo, 103, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Juvenal Pereira dos Santos e de Erandi Pereira de Souza dos Santos. SARA GABRIÉLI 
CARVALHO BISPO, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/297.FLS.195-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de janeiro de mil no-
vecentos e noventa e oito (03/01/1998), residente e domiciliada Rua Gonçalo Temudo, 
103, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ailson Ferreira Bispo 
e de Marcia Carlos Carvalho Bispo.

ADRIANO ALVES FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de eletricista, nascido 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/049.FLS.091-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e três de julho de mil novecentos e oitenta e dois (23/07/1982), 
residente e domiciliado Rua de Flor em Flor, 109, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Lino Ferreira e de Ana Alves Ferreira. 
ADRIANA SOUSA FARIAS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/098.FLS.170V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de julho 
de mil novecentos e oitenta e sete (01/07/1987), residente e domiciliada Rua de Flor em 
Flor, 109, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jonas Farias e de Irandir Sousa Farias.

ELIABY ATAÍDE MALAQUIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de loja, 
nascido em Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul (CN:LV.A/115.FLS.563-TRÊS 
LAGOAS/MS), Três Lagoas, MS no dia dezoito de janeiro de mil novecentos e noventa 
e nove (18/01/1999), residente e domiciliado Rua Ponte Serrada, 39, apartamento 51-B, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Malaquias da Silva e de Zelita de Fátima 
Cezário da Costa Silva. WENDY MARTINS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de loja, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/318.FLS.007-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia quinze de agosto de mil novecentos e noventa e oito (15/08/1998), 
residente e domiciliada Rua Ponte Serrada, 39, apartamento 51-B, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Bento Adjair da Silva e de Andréia Martins Pinheiro da Silva.

RAFAEL BORGES GARCIA DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico de 
empilhadeiras, nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV A-084,FLS.127-2º SUB-
DISTRITO DE SANTO ANDRÉ-UTINGA/SP), Santo André, SP no dia nove de junho de 
mil novecentos e noventa e um (09/06/1991), residente e domiciliado Rua Agrimensor 
Sugaya, 05, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos da Costa e de 
Silvani Borges Garcia. TALITA NICOMEDES PEQUENO, estado civil divorciada, profi s-
são cabeleireira, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
vinte e um de junho de mil novecentos e noventa (21/06/1990), residente e domiciliada 
Rua Agrimensor Sugaya, 05, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Luiz 
Pequeno e de Rosana Nicomedes de Jesus Pequeno.

WESLEY OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão barbeiro, nascido em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/149.FLS.269 BELENZINHO/SP), 
São Paulo, SP no dia sete de julho de mil novecentos e noventa e oito (07/07/1998), 
residente e domiciliado Rua Remanso, 1229, casa 02, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Valdinez da Silva e de Edlene 
de Oliveira da Silva. LETICIA SOARES MARQUES DA LUZ, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/264.
FLS.166V-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de abril de dois mil 
(17/04/2000), residente e domiciliada Rua Remanso, 1229, casa 02, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Julio Marques da Luz 
Junior e de Cassia de Oliveira Soares Luz.

KEVELLEN ABRAÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de caixa, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/220.FLS.036-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco 
(28/01/1995), residente e domiciliado Rua Trussu, 271, casa 01, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ilse Mara Rodrigues do Nascimento. DANIELA 
BERNARDES DOS REIS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/314.FLS.276V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de 
junho de mil novecentos e noventa e oito (23/06/1998), residente e domiciliada Rua 
Trussu, 271, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Getulio 
dos Reis e de Reinalda Bernardes de Souza.

LEONARDO FELIX RAIMUNDO, estado civil solteiro, profi ssão técnico em imobilização 
ortopédica, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/017.FLS.265-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de abril de mil novecentos e se-
tenta e sete (18/04/1977), residente e domiciliado Rua Confi ssão, 03, casa 02, Gleba do 
Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Raimundo e de Pedrina Josefa 
Felix Raimundo. DANIELA ROSA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/057.FLS.113-BRASILÂNDIA/SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de outubro de mil novecentos e oitenta e três (04/10/1983), residente 
e domiciliada Rua Josephina Fregonese Cauvilla, 164, casa 01, Vila Jamil, Ferraz de 
Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Domingos Rosa dos 
Santos e de Maria Luzia Rodrigues.

CÍCERO DANTAS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão operador de loja, 
nascido em Juazeiro do Norte, Estado do Ceará (CN:LV.A/143.FLS.041-JUAZEIRO DO 
NORTE/CE), Juazeiro do Norte, CE no dia dois de abril de mil novecentos e noventa 
(02/04/1990), residente e domiciliado Rua Beleza Pura, 09, J, Conjunto Habitacional A 
E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Dias Vieira de Oliveira e de 
Dolores Dantas da Silva Oliveira. DEBORAH PIMENTEL DE MEDEIROS, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de departamento pessoal, nascida em Subdistrito Vila Mariana, 
nesta Capital (CN:LV.A/319.FLS.024-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito 
de agosto de mil novecentos e noventa e oito (28/08/1998), residente e domiciliada Rua 
Estevão Raposo, 02, Jardim Santo André, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Luis 
Donisete de Medeiros e de Irani da Silva Pimentel de Medeiros.

ALEX DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de padeiro, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/117.FLS.083V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia quinze de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (15/01/1982), 
residente e domiciliado Travessa Celso Hermínio Pereira, 51, Vila Verde, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisca do Nascimento Souza. JULIANA LOPES DA SILVA, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP 
no dia dois de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (02/09/1986), residente e 
domiciliada Travessa Celso Hermínio Pereira, 51, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Marivaldo da Silva e de Marinalva Lopes da Silva.

LEANDRO MACHADO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/070.FLS.078-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia primeiro de novembro de mil novecentos e setenta e nove 
(01/11/1979), residente e domiciliado Rua Subragi, 200, bloco 07-B, apartamento 42, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dirceu Machado e de Nazilda Tavares Machado. 
ADRIANA CRISTINA DO NASCIMENTO RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/141.FLS.173V-LIBERDADE/
SP), São Paulo, SP no dia dezenove de outubro de mil novecentos e oitenta e seis 
(19/10/1986), residente e domiciliada Rua Subragi, 200, bloco 07-B, apartamento 
42, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Roberto Ribeiro e de Zenaide do 
Nascimento Ribeiro.

GILSON COSTA GALVÃO, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em Subdis-
trito Brasilândia, nesta Capital (CN:LV.A/062.FLS.208 BRASILÂNDIA/SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (04/01/1985), residente 
e domiciliado Rua Ione Pinelli, 36, casa 02, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Juvenal Gomes Galvão e de Maria do Carmo Costa Galvão. ANA CRISTINA DOS 
SANTOS LOPES, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/068.FLS.288V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP 
no dia cinco de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (05/11/1989), residente e 
domiciliada Rua Ione Pinelli, 36, casa 02, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Antonio Lopes e de Maria Ednalva dos Santos Lopes.

RAFAEL ALVES DE QUEIROZ, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/138.FLS.149V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e um (05/02/1991), residente e domiciliado Rua 
Amanari, 568, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Luiz 
de Queiroz e de Roseli Alves Pereira de Queiroz. VANESSA DA SILVA DOMINGOS, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/228.
FLS.155V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de junho de mil novecentos e 
noventa e cinco (08/06/1995), residente e domiciliada Rua Amanari, 568, Vila Santa 
Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Israel Domingos e de Rosangela 
Germano da Silva Domingos.

LUIS GUSTAVO LINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador de tele-
marketing, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/184.FLS.075V-GUAIANASES/
SP), São Paulo, SP no dia dezoito de setembro de mil novecentos e noventa e sete 
(18/09/1997), residente e domiciliado Rua Alfredo Ricci, 344, bloco A, apartamento 51, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Lino 
dos Santos e de Roseli Silva Araujo. JUSCIMÁRIA SILVA ROCHA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Dom Inocêncio, Estado do Piauí (CN:LV.A/037.FLS.009-
CASA NOVA/BA), Dom Inocêncio, PI no dia três de maio de mil novecentos e noventa e 
três (03/05/1993), residente e domiciliada Rua Alfredo Ricci, 344, bloco A, apartamento 
51, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Julio 
Francisco da Rocha e de Gildete dos Santos Silva.

ALEX DA GRAÇA FIRMINO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de pedreiro, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/378.FLS.020-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de junho de mil novecentos e noventa e quatro 
(23/06/1994), residente e domiciliado Avenida Caititu, 225, casa 02-A, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Roberto Firmino e de 
Clarice da Graça. RAFAELA DE PAIVA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/262.FLS.087V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e noventa e seis (25/10/1996), residente 
e domiciliada Avenida Caititu, 225, casa 02-A, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Nonato da Silva e de Francisca das 
Chagas Paiva Silva.

WIGNES NASCIMENTO DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
administrativo, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/164.FLS.208-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia oito de julho de mil novecentos e noventa e dois (08/07/1992), 
residente e domiciliado Rua Flor do Japão, 69, casa 01, Vila Verde, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Wilson Luiz Elias da Rocha e de Maria Shenia Nascimento da 
Rocha. MARIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de RH, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/456.FLS.102-SÃO MIGUEL PAU-
LISTA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de março de mil novecentos e noventa 
e sete (14/03/1997), residente e domiciliada Rua Flor do Japão, 69, casa 01, Vila 
Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Bispo dos Santos e de Marcia de 
Oliveira Araujo dos Santos.

AUGUSTO CEZAR DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão bombeiro civil, nas-
cido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/232.FLS.083-PENHA 
DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia seis de outubro de mil novecentos e noventa 
(06/10/1990), residente e domiciliado Rua Bárbara Jurana, 129, casa 03, Jardim Nos-
sa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito dos Santos e 
de Vera Lucia Santos. AGNES SABRINA LUCINDO DA SILVA COSTA, estado civil 
solteira, profi ssão bombeiro civil, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/115.FLS.228 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de setembro de mil novecentos e oitenta 
e nove (13/09/1989), residente e domiciliada Rua Bárbara Jurana, 129, casa 03, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eliseu Silva Costa e 
de Luiza Mauricio Lucindo.

JOÃO MARCOS OLIVEIRA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar adminis-
trativo, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia onze de março de mil 
novecentos e oitenta e nove (11/03/1989), residente e domiciliado Rua Agnes Roselin, 
74, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Luiz 
da Silva e de Maria José Oliveira Silva. CAMILA SUCUPIRA PAIVA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de vendas, nascida em Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/050.
FLS.114-PARI/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e cinco (16/02/1995), residente e domiciliada Rua Agnes Roselin, 74, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Abel Vaz de Paiva e 
de Maria Tereza Sucupira de Paiva.

WESLEY MANAZERI DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de cons-
trução civil, nascido em Ribeirão Preto, neste Estado, Ribeirão Preto, SP no dia 
dezesseis de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (16/09/1988), residente 
e domiciliado Rua Jetirana, 116, A, Parque Sevilha, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Edna Maria de Lima. MICHELLE CAROLINA DOS SANTOS RIBEIRO, es-
tado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital 
(CN:LV.A/085.FLS.130-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia treze de setembro 
de mil novecentos e oitenta e sete (13/09/1987), residente e domiciliada Rua Elvira 
Bonifácia do Monte, 06, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Ribeiro e de Rosália dos Santos Silva.

UARLEI SILVA, estado civil solteiro, profi ssão frentista, nascido em Raposos, Estado 
de Minas Gerais (CN:LV.A/023.FLS.279-RAPOSOS/MG), Raposos, MG no dia três 
de março de mil novecentos e setenta e nove (03/03/1979), residente e domiciliado 
Rua Tributo ao Sorriso, 14, casa 02, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Raimundo da Silva e de Maria Francisca da 
Silva. RAQUEL DANTAS DAMASCENO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/074.FLS.171V-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia nove de janeiro de mil novecentos 
e oitenta (09/01/1980), residente e domiciliada Rua Tributo ao Sorriso, 14, casa 02, 
Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo 
Cardoso Damasceno e de Rosália Dantas Damasceno.

LEYNILSON DE SOUSA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de expedição, 
nascido em Oeiras, Estado do Piauí (CN:LV.A/033.FLS.021-4º OFÍCIO DE OEIRAS/PI), 
Oeiras, PI no dia quatorze de abril de mil novecentos e noventa e dois (14/04/1992), 
residente e domiciliado Avenida Benedito Salgado da Silva, 39, C, Vila Nhocune, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Agenor de Sousa Silva e de Francisca da Guia Pereira da 
Silva. RAFAELA APARECIDA DE SOUZA GODOY, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/249.FLS.169V-INDIANÓPO-
LIS/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
quatro (25/02/1994), residente e domiciliada Rua Surucuás, 109, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Barbosa de Godoy e de Wilma 
Aparecida de Souza Godoy.

ANTONIO CARLOS FORNAZIERI, estado civil divorciado, profi ssão distribuidor, nascido 
em Subdistrito Liberdade, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três de agosto 
de mil novecentos e setenta (23/08/1970), residente e domiciliado Rua Professor Leo-
nídio Allegreti, 504, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jair Fornazieri e de Clarice 
Fornazieri. ANIX RODRIGUES, estado civil divorciada, profi ssão encarregada, nascida 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de agosto de mil novecentos 
e cinquenta e oito (17/08/1958), residente e domiciliada Rua Vitório Gobbis, 41, Vila 
Nhocune, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Rodrigues e de Clementina 
Natal Rodrigues.

MURILO HENRIQUE SILVA PATROCINIO, estado civil solteiro, profi ssão estudante, 
nascido em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/396.FLS.082-CER-
QUEIRA CESAR/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de setembro de mil novecentos 
e noventa e sete (18/09/1997), residente e domiciliado Rua Joaquim Tourinho, 77, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Henrique 
Patrocinio e de Sandra Regina da Silva Patrocinio. TAMIRIS ANDRADE CAMACHO, 
estado civil solteira, profi ssão atendente júnior, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/339.
FLS.028-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e nove (13/02/1999), residente e domiciliada Rua Guaiá-Guaçu, 134, bloco B, 
apartamento 42, Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Roberto 
Camacho e de Sandra Carvalho de Andrade.

LUAN LIMA VIEIRA DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de logística, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/181.FLS.239V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e noventa e três (27/04/1993), residente 
e domiciliado Rua Carolina Fonseca, 837, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Washington Luis Vieira de Carvalho e de Alexsandra Valeria de Lima Carvalho. 
THAIS BARRETO DE FREITAS, estado civil solteira, profi ssão diretora geral CFC, 
nascida em Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/056.FLS.089V-ACLIMAÇÃO/
SP), São Paulo, SP no dia dezenove de junho de mil novecentos e noventa e quatro 
(19/06/1994), residente e domiciliada Rua Jequirana de Goiás, 515, bloco 03, apartamento 
41, Jardim Santo Antônio, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de José Arison de Freitas 
e de Elisangela Saraiva Barreto de Freitas.

FRANCISCO DE OLIVEIRA CARDOSO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia dois de setembro de mil 
novecentos e oitenta e dois (02/09/1982), residente e domiciliado Rua Cardo Limão, 41, 
Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mateus Conceição Cardoso e de Mar-
liete Oliveira de Souza Cardoso. GISLAINE CARDOZO AQUINO, estado civil divorciada, 
profi ssão vigilante, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e um (24/02/1981), residente e domiciliada Rua 
Mapixi - Travessa Particular, 69, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Agnaldo Cardozo Aquino e de Maria Ines Villas Boas Aquino.

RENATO DE MELO MUNIZ, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido em 
Tejipió - Recife, Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia quinze de setembro de 
mil novecentos e noventa (15/09/1990), residente e domiciliado Rua Taquarana, 101, 
casa 02, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio da Fonsêca 
Muniz e de Rosicleide Matias de Melo. BRUNA CAROLLINE PEREIRA DE BARROS 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Ipiranga, nesta 
Capital (CN:LV.A/180.FLS.110-IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de abril de 
mil novecentos e noventa e quatro (20/04/1994), residente e domiciliada Rua Taquarana, 
101, casa 02, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Julio Barros da 
Silva e de Heloisa Pereira da Silva.

MARCOS ALEX PASSOS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Campo Formoso, Estado da Bahia, (CN:LV.A/008,FLS.529-CAMPO FORMOSO/BA), 
Campo Formoso, BA no dia vinte e seis de abril de mil novecentos e oitenta e um 
(26/04/1981), residente e domiciliado Rua Virgínia Ferni, 501, bloco A, apartamento 
42, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Raimundo Manoel Passos e de Neuraci Batista da Silva. ROSANGELA FIODORO-
VAS, estado civil solteira, profi ssão ascensorista, nascida em São Paulo - Capital, 
(CN:LV.A/024,FLS.196-SUBDISTRITO BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia 
dezenove de fevereiro de mil novecentos e setenta e nove (19/02/1979), residente e 
domiciliada Rua Virgínia Ferni, 501, bloco A, apartamento 42, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Fiodorovas e de Cleonice 
Aparecida de Souza Fiodorovas.

JOSÉ LÁZARO FILHO, estado civil solteiro, profi ssão soldador, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/045.FLS.273V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de 
agosto de mil novecentos e sessenta e nove (19/08/1969), residente e domiciliado 
Rua Jucupema, 503, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de José Lázaro e de Elvira Moreira. MORGANA CONCEIÇÃO DE JESUS, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:L-
V.A/067.FLS.190V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e três (01/02/1983), residente e domiciliada Rua Jucupema, 503, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Aparecido 
de Jesus e de Ana Conceição Silva.

WELTON DOUGLAS HAFERMANN, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido 
em Mauá, neste Estado (CN:LV-A-002,FLS.243-MAUÁ/SP), Mauá, SP no dia dezoito 
de junho de mil novecentos e setenta e seis (18/06/1976), residente e domiciliado Rua 
Sílvio Barbini, 364, bloco A, apartamento 43, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alcides Hafermann e de Analisa Hafermann. SUELEN 
PUREZA, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em Guaianases, nesta Capital 
(CN:LV-A-050,FLS.015V-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia cinco de abril de mil 
novecentos e oitenta e oito (05/04/1988), residente e domiciliada Rua Manuel Soares 
Madureira, 279, Jardim Irene, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Claudete Aparecida 
Pureza dos Santos.

ALELSO ALONSO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/077.FLS.102-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quinze de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (15/09/1984), residente e 
domiciliado Avenida Itaquera, 46, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Alonso Elpidio da Silva e de Valdecilia Barboza da Silva. LUANA TERCINA DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em Subdistrito Saúde, 
nesta Capital (CN:LV.A/071.FLS.224V SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia onze 
de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (11/05/1985), residente e domiciliada 
Avenida Itaquera, 46, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dominga 
Tercina da Silva.

LUÍS CLAUDIO VIANA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em 
Guaianases, nesta Capital, (CN:LV.A/019,FLS.32V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e oitenta e três (21/01/1983), residente e 
domiciliado Rua Alfredo Ricci, 61, bloco B, apartamento 44, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Ferreira e de Dircélia José 
Viana. BRUNA CRISTINA VIEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
atendente de telemarketing, nascida em neste Distrito, (CN:LV.A/125,FLS.032-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia doze de abril de mil novecentos e noventa (12/04/1990), resi-
dente e domiciliada Rua Alfredo Ricci, 61, bloco B, apartamento 44, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Julio Cesar Virgilio de Oliveira e 
de Sirlei Maria Vieira da Silva.

ALEXSANDRO DE LIMA RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão teleoperador 
júnior, nascido em Belo Jardim, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/036.FLS.290-BELO 
JARDIM/PE), Belo Jardim, PE no dia dez de janeiro de mil novecentos e noventa e oito 
(10/01/1998), residente e domiciliado Rua Gonçalves Coelho, 75, casa 03, Vila Santa 
Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sandro Valerio Rodrigues da Silva e 
de Maria Helena de Lima. ANA GABRIELLA ANGELINA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/125.FLS.037 ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia dezoito de abril de mil novecentos e noventa (18/04/1990), 
residente e domiciliada Rua do Cloro, 129, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Auseni Angelina dos Santos.

GEOVANI RODRIGO LIMA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão músico, nascido 
em Mauá, neste Estado (CN:LV-A-260,FLS.054 ITAQUERA/SP), Mauá, SP no dia 
vinte e dois de setembro de mil novecentos e noventa e seis (22/09/1996), residente 
e domiciliado Travessa Medianeira, 27, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Reinaldo Raimundo da Silva Junior e de Maria de Fatima de Lima. SAMARA 
VIANA RODRIGUES, estado civil solteira, profissão contadora, nascida em Ermelino 
Matarazzo, nesta Capital (CN;LV-A-119,FLS.040 ERMELINO MATARAZZO/SP), 
São Paulo, SP no dia quinze de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro 
(15/02/1994), residente e domiciliada Rua Paço do Lumiar, 331, bloco A, aparta-
mento 33, Vila Sílvia, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Jair Farias Rodrigues 
e de Ione de Mendonça Viana.

THIAGO LIMA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de edifi cações, nascido 
em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/092,FLS.072-VILA NOVA CACHOEIRINHA/SP), 
São Paulo, SP no dia dez de julho de mil novecentos e oitenta e oito (10/07/1988), 
residente e domiciliado Rua Jaguaruna, 116, casa 02, Vila Santana, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Pereira da Silva e de Maria Ivonete Lima da Silva. 
DANUBIA NERI DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão cadista/projetista, nas-
cida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital, (CN:LV.A/228,FLS.181-PENHA 
DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e 
oitenta e nove (23/10/1989), residente e domiciliada Rua Jaguaruna, 116, casa 02, 
Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Gomes de Andrade Filho 
e de Lindaura Neri Cruz.

LEANDRO SILVA DA COSTA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão técnico de 
edifi cações, nascido em Palmares, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/089.FLS.160-QUI-
PAPÁ/PE), Palmares, PE no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e noventa e 
três (26/10/1993), residente e domiciliado Rua Jardim Tamoio, 1545, casa 02, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cândido Francisco 
Nascimento e de Maria de Lourdes da Silva. LARISSA DA SILVA IVO, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de expedição júnior, nascida em Subdistrito Liberdade, nesta Capital 
(CN:LV.A/257.FLS.226-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de outubro 
de mil novecentos e noventa e oito (21/10/1998), residente e domiciliada Rua Serra de 
Santa Marta, 459, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilson 
Porcino Ivo e de Célia Alves da Silva Ivo.

DOUGLAS DE LIMA AMARAL, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/364.FLS.100-CER-
QUEIRA CESAR/SP), São Paulo, SP no dia onze de setembro de mil novecentos e 
noventa e três (11/09/1993), residente e domiciliado Rua Mica, 170, Jardim Beatriz, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdomiro do Amaral e de Sandra Francisca de 
Lima. DAYANA RIBEIRO DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida 
em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/058.FLS.184-MOOCA/SP), São Paulo, 
SP no dia primeiro de novembro de mil novecentos e noventa (01/11/1990), residente 
e domiciliada Rua Antônio Madi, 193, Jardim Oriental, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lha de Mario Ribeiro de Lima e de Terezinha de Fatima de Lima.

GLÍVERSON SANTOS SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão operador de loja, nascido 
em Estância, Estado de Sergipe (CN:LV-A-031,FLS.256 ESTÂNCIA/SE), Estância, SE 
no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e noventa e seis (22/08/1996), residente 
e domiciliado Avenida Padre Gregório Mafra, 1543, casa 02, Vila Taquari, neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lho de José Martins Santana e de Edna Teixeira Santos Santana. 
FERNANDA CAVALCANTI MENDES PINTO, estado civil solteira, profi ssão técnica em 
enfermagem, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A 074,FLS.180-ITAIM PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis 
(23/02/1996), residente e domiciliada Rua B. B. Varela, 171, casa 03, Jardim Liderança, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Mendes Pinto e de Marli Gonçalves 
Cavalcanti Mendes Pinto.

CRISTIANO PEREIRA DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão vistoriador II, nas-
cido em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/059.FLS.040V-FERRAZ DE 
VASCONCELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia dezenove de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e dois (19/02/1992), residente e domiciliado Rua Fábio Campana, 
81, apartamento 42-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Ivaldo de Sousa Campos e de Marlene Pereira Cavalcante de Sousa. LETÍCIA 
WILLY COSTA MELO, estado civil solteira, profi ssão escriturária administrativa, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/110.FLS.186-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (03/01/1989), residente e domiciliada Rua Fábio 
Campana, 81, apartamento 42-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Ailton Alvaro Salustiano de Melo e de Eneida Brasileiro Costa Melo.

AMAURI JOSÉ DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão cabeleireiro, nascido em 
Urucânia, Estado de Minas Gerais, Urucânia, MG no dia vinte e dois de junho de mil 
novecentos e setenta e quatro (22/06/1974), residente e domiciliado Rua Torquato Ponte 
Lima, 258, casa 04, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juvenal da 
Silva e de Conceição Manoelina Vilela da Silva. KARINA JORGE DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão manicure, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/061.
FLS.241V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos 
e oitenta e oito (29/08/1988), residente e domiciliada Rua Torquato Ponte Lima, 258, 
casa 04, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Romão Manoel da Silva 
e de Oridia Jorge da Silva.

DOMINGOS REIS COSTA, estado civil solteiro, profi ssão armador, nascido em Quijingue, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/028.FLS.520-QUIJINGUE/BA), Quijingue, BA no dia vinte e 
um de julho de mil novecentos e sessenta e quatro (21/07/1964), residente e domiciliado 
Rua Carlos Angeloni, 21, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Manoel Moreira da Costa e de Veronica Maria dos Reis. ELIANA BISPO 
CAVALCANTE, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em Quijingue, Estado 
da Bahia (CN:LV.A/025.FLS.158 QUIJINGUE/BA), Quijingue, BA no dia seis de abril de mil 
novecentos e setenta e nove (06/04/1979), residente e domiciliada Rua Carlos Angeloni, 
21, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Abilio Bispo 
Cavalcante e de Ana Bispo Cavalcante.

MARCELO RODRIGUES DE MORAES, estado civil divorciado, profissão auxiliar 
de estoque, nascido em Rancharia, neste Estado, Rancharia, SP no dia quinze de 
março de mil novecentos e setenta e nove (15/03/1979), residente e domiciliado 
Rua Laurentino Deolindo Costa, 192, Centro, Jardinópolis, neste Estado, Jardinó-
polis, SP, filho de Felipe Antonio de Moraes e de Aurelina Rodrigues de Moraes. 
VANESSA INACIO PINTO, estado civil solteira, profissão fiscal de linha, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/114.FLS.142 BUTANTÃ/SP), São Paulo, SP no dia 
dois de janeiro de mil novecentos e oitenta (02/01/1980), residente e domiciliada 
Rua Guichi Shigueta, 1000, casa 39, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Jorgina Ignacio Pinto.
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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:

ANDRELINO JACINTO CHALEGA, estado civil solteiro, profi ssão despachante, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/015.FLS.119V-SÃO MIGUEL PAULIS-
TA/SP), São Paulo, SP no dia treze de dezembro de mil novecentos e setenta e seis 
(13/12/1976), residente e domiciliado Rua Brandino Thomaz Pereira, 140, Centro, Mairiporã, 
neste Estado, Mairiporã, SP, fi lho de Antonio Jacinto Chalega e de Maria Jose Campos 
Chalega. CLAUDENICE DA SILVA SANTOS PEDROSA, estado civil viúva, profi ssão 
bombeira civil, nascida em Salvador, Estado da Bahia, Salvador, BA no dia dezessete 
de janeiro de mil novecentos e setenta e sete (17/01/1977), residente e domiciliada Rua 
Jiparaná, 438, casa 01, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Ademir de Jesus Santos e de Walnisia Alves da Silva.

GUSTAVO SANTA BARBARA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão contador, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/244.FLS.240V LIBERDADE/SP), São 
Paulo, SP no dia cinco de julho de mil novecentos e noventa e seis (05/07/1996), 
residente e domiciliado Rua Gita, 31, casa 01, Conjunto Habitacional Águia de Haia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Armando Lopes da Silva e de Zenaide Ferraz 
Santa Barbara. CAROLINE FERREIRA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão 
analista administrativo, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/109.
FLS.021V-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de março de mil no-
vecentos e noventa e dois (27/03/1992), residente e domiciliada Rua Floco de Neve, 
140, A, casa 01, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson José 
de Sousa e de Maria Gonzaga Ferreira Coelho Sousa.

LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajustador mecânico, nascido 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A 051,FLS.274-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia quinze de novembro de mil novecentos e oitenta e dois (15/11/1982), 
residente e domiciliado Rua do Seu Olhar, 141, casa 01, Gleba do Pêssego, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edilson Figueredo de Oliveira e de Maria de Fátima da 
Silva Oliveira. PAMELA RIBEIRO LIMA, estado civil solteira, profi ssão inspetora de 
qualidade, nascida em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV-A 105,FLS.140-
VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos 
e noventa (28/12/1990), residente e domiciliada Rua do Seu Olhar, 141, casa 01, Gleba 
do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilson Gonçalves Lima e de Giudete 
Ribeiro da França Lima.

FABRÍCIO THIAGO MAGALHÃES, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em 
Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/127.FLS.292-INDIANÓPOLIS/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (25/01/1984), 
residente e domiciliado Rua Professor Hasegawa, 1591, bloco H, apartamento 31, Colônia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Tadeu Magalhães e de Vanda Lucia Pereira 
da Costa Magalhães. MARIA DO CARMO OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão técnico de enfermagem, nascida em Vitória da Conquista, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/184.FLS.098-1º OFÍCIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA), Vitória da Conquista, 
BA no dia quinze de agosto de mil novecentos e oitenta e três (15/08/1983), residente 
e domiciliada Rua Professor Hasegawa, 1591, bloco H, apartamento 31, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reinaldo Batista dos Santos e de Marizete Luz de Oliveira.

JOÃO EDUARDO ALVES ROCHA, estado civil viúvo, profi ssão refratarista, nascido em 
Tomar do Gerú, Estado de Sergipe, Tomar do Gerú, SE no dia trinta de janeiro de mil 
novecentos e sessenta e cinco (30/01/1965), residente e domiciliado Rua Doutor Rodrigo 
Pereira Barreto, 572, A, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Rocha e de 
Cláudia Alves Rocha. ISABEL MARIA CARVALHO DE MELO, estado civil divorciada, 
profi ssão doméstica, nascida em Alagoinhas, Estado da Bahia, Alagoinhas, BA no dia 
vinte e quatro de junho de mil novecentos e setenta e sete (24/06/1977), residente e 
domiciliada Rua da Estação, 209, casa 01, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Augusto de Melo e de Teresinha Carvalho de Melo.

IVAN CORREIA DE MORAES, estado civil solteiro, profi ssão agente social, nascido em 
Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/465.FLS.155V-1° SUBDISTRITO DE GUARULHOS/
SP), Guarulhos, SP no dia seis de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (06/10/1989), 
residente e domiciliado Avenida Coronel Alves e Rocha Filho, 50, Parque Guarani, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivo Cirilo de Moraes e de Fatima Aparecida Correia. MA-
RIANA MERCANTE, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de loja, nascida em São Miguel 
Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/476.FLS.243-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e noventa e oito (16/01/1998), residente 
e domiciliada Avenida Coronel Alves e Rocha Filho, 50, Parque Guarani, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marcio de Jesus Mercante e de Josefa de Oliveira Melo Mercante.

JOÃO FERNANDO GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão estudante, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/411.FLS.018 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro 
de abril de dois mil e dois (24/04/2002), residente e domiciliado Rua Santa Marcelina, 893, 
casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Gomes da Silva e de 
Ana Paula Gomes da Silva. EMILLY DE JESUS SIMPLICIO, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/654.FLS.026-CAPELA DO SOCORRO/
SP), São Paulo, SP no dia trinta de dezembro de dois mil (30/12/2000), residente e domiciliada 
Rua Manoel Nóbrega de Albuquerque, 99, A, Jardim Novo Parelheiros, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lha de Carlos Eduardo dos Santos Simplicio e de Arionilse de Jesus Santana.

RIVERTON JESUS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão recepcionista, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/155.FLS.069 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três 
de dezembro de mil novecentos e noventa e um (23/12/1991), residente e domiciliado Rua 
Projetada, 05, bloco 02, apartamento 11-B, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Nilton Rosa de Oliveira e de Adalgiza Rosa de Jesus. SARA DE SENA PESTANA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/214.
FLS.221-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia sete de junho de dois mil 
(07/06/2000), residente e domiciliada Rua Bruno Kiefer, 35, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Redne Aparecido Pestana e de Lucia Margarida de Sena Pestana.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: EDUARDO ABREU DE ALMEIDA, profi ssão: ajudante de cozinha, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ipupiara, BA, data-nascimento: 28/11/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Aurenilson Pereira de Almeida e de Joedilza 
Abreu de Almeida. A pretendente: AMANDA ALVES FRANCISCO, profi ssão: secretária, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edson Roberto Francisco e de 
Valdineia Pereira Alves Francisco.

O pretendente: WERBERTH MENDES DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Codó, MA, data-nascimento: 25/02/1971, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José do Espirito Santo Plácido da Silva e de Raimunda 
Ferreira Silva. A pretendente: NATASHA ROXANA ARGUELO ROCHA, profi ssão: 
operadora de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/03/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ronivaldo da Rocha e 
de Rosangela Arguelo.

O pretendente: PEDRO FERREIRA DE JESUS FILHO, profi ssão: serralheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Xique Xique, BA, data-nascimento: 23/08/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Pedro Ferreira de Jesus e de Maria Aparecida 
Ferreira da Silva. A pretendente: MARLENE SILVA DE JESUS, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Gonçalo dos Campos, BA, data-nascimento: 
15/04/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Pedro Felix de Jesus 
Almeida e de Marilene Silva de Jesus.

O pretendente: SILVIO ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar 
de logística, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/06/1961, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Moacir Rodrigues dos 
Santos e de Antonia Rodrigues dos Santos. A pretendente: ANA CRISTINA BORGES, 
profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 23/07/1966, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Elpidio 
Borges e de Aracy Francisco Borges.

O pretendente: MARCIO FERNANDES, profi ssão: comerciante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1965, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Fernando do Nascimento Fernandes e de Evanice Bondancia 
Fernandes. A pretendente: ANA PAULA DE SÁ QUEIROZ, profi ssão: psicologa, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/01/1986, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Gilberto Coutinho Queiroz e de Maria 
Silene de Sá Queiroz.

O pretendente: MATHIAS SANTOS DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Maraú, BA, data-nascimento: 11/07/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jocival dos Santos e de Maria de Jesus Santos. 
A pretendente: MAIANE DE JESUS NERY, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ipiaú, BA, data-nascimento: 11/06/1990, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Valdemir Nery e de Marinalva Maria de Jesus.

O pretendente: DJALMA GOES DO NASCIMENTO, profi ssão: líder de logistica, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Djalma Manoel do Nascimento e de Regina Goes 
do Nascimento. A pretendente: THAÍS FERREIRA BARROS, profi ssão: fi scal de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 22/09/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Levi Pereira Barros e de Maria Lucia 
Ferreira Barros.

O pretendente: HIGOR RIBEIRO FELIPE DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/10/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sandro Rogerio da Silva e de Sueli Ribeiro 
Felipe. A pretendente: BRUNA PROTAZIO LUZ, profi ssão: analsita de turismo, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/09/1994, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marcos Adriano Neves Luz e de Elisangela 
Aparecida Protazio.

O pretendente: ANDERSON MONGHINI, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1990, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Aparecida Monghini. A pretendente: CAROLINA DOS 
SANTOS, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 17/01/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marlene 
Maria dos Santos.

O pretendente: JOSENI DANTAS SILVA JUNIOR, profi ssão: lider de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Joseni Dantas Silva e de Dalva Alves Silva. A 
pretendente: REGIANE FLORENTINO DA SILVA, profi ssão: aux. de escritorio, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 03/07/1974, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Joel Moreira da Silva e de Vilma Florentino 
da Silva.

O pretendente: MICHAEL CORREIA JULIO, profi ssão:, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1989, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Jorge Manoel Julio e de Regina Celi Correia. A pretendente: 
MARIA ADRIANA SILVA DE SOUZA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 04/12/1984, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Gilson Soares de Souza e de Eurides Barbosa Silva de 
Souza.

O pretendente: JOSE WANDERSON RIBEIRO OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Wilson Rodrigues de Oliveira e de Solange 
Ribeiro dos Santos Oliveira. A pretendente: PAMELA DA SILVA, profi ssão: op. de 
telemarketing, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/05/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Cicero Antonio da Silva 
e de Cremilda da Silva Souza.

O pretendente: FELIPE AIRES SCARANARO, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sergio Scaranaro e de Iraní Aires Scaranaro. 
A pretendente: ÉRICA RODRIGUES DE OLIVEIRA, profi ssão: aux. de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 10/04/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Carlos Silva de Oliveira e de 
Dolores de Matos Rodrigues.

O pretendente: KAIQUE DIAS PEREIRA, profi ssão: aux. de serviços gerais, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Evandro Cotrim Pereira e de Vanusa dos Santos 
Pereira. A pretendente: IRIS SABRINA ALVES DE SOUZA, profi ssão: aux. de serviços 
gerais, estado civil: solteira, naturalidade: Bragança Paulista, SP, data-nascimento: 
13/09/2002, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Dulcineia Alves de 
Souza.

O pretendente: ANDRE CAFE BARBOSA, profi ssão: supervisor de instalação, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/1979, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Meire Cafe Barbosa. A 
pretendente: ANA CAROLINA SANTANA DE LIMA, profi ssão: recepcionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ibiúna, SP, data-nascimento: 02/11/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos de Lima e de Maria de Cassia 
Santana de Lima.

O pretendente: BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA, profi ssão: metalurgico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Augusto de Oliveira e de Maria Aparecida 
dos Santos Oliveira. A pretendente: YASMIM DIAS DA SILVA, profi ssão: assistente de 
RH, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Dias da Silva e de Maria 
Ines da Silva.

O pretendente: LUAN FERREIRA DA SILVA, profi ssão: analista de custos, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/1996, residente e 
domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Enoque Ferreira da Silva e de Maria Margarida 
de Oliveira Silva. A pretendente: SHEILA ANDRADE DE SOUZA PEREIRA, profi ssão: 
monitora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/03/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Roberto Pereira e de 
Analia Andrade de Souza Pereira.

O pretendente: MATHEUS CASERTA OLIVEIRA, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Altemar Linton de Oliveira e de Alice Regina 
Caserta de Oliveira. A pretendente: BRENDA RODRIGUES RAMOS, profi ssão: 
assistente bilingui, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/10/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Nilton Messias Ramos e 
de Suzana Rodrigues da Silva Ramos.

O pretendente: GLAUBER LOPES DA COSTA MUNIZ, profi ssão: admistrador de 
rede, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1982, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Idelfonsó da Costa Muniz e de 
Ondina Lopes Muniz. A pretendente: SOANE MARIA DE OLIVEIRA, profi ssão: aux. 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/04/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Augusto Aparecido de 
Oliveira e de Marileide Maria de Cerqueira Oliveira.

O pretendente: JUAN LUIZ DO NASCIMENTO SANTOS, profi ssão: educador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Gonzaga dos Santos e de Risomar Maria do 
Nascimento. A pretendente: PRISCILA DOS SANTOS MOTTA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1992, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José de Castro Motta e de Juceleide dos Santos 
Motta.

O pretendente: DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1985, residente e 
domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Antonio Luiz Rodrigues Mendes e de Neuza dos 
Santos Rodrigues. A pretendente: CAMILA ALVES DE SOUZA, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/07/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo Cecilio de Souza e de Adaltiva 
Maria Alves de Souza.

O pretendente: GABRIEL PEREIRA DE ALMEIDA, profi ssão: operador de atendimento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Alves de Almeida e de Lucineide 
da Silva Pereira. A pretendente: TAINA LACERDA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1996, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Romilson Timoteo da Silva e de Monica Lacerda 
Marques da Silva.

O pretendente: WILSON NEVES LANDIM, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Pombal, PB, data-nascimento: 07/02/1968, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Wilson dos Santos Landim e de Maria Salete 
Neves. A pretendente: SÔNIA SANTOS LADEIA, profi ssão: diarista, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Urandi, BA, data-nascimento: 15/10/1973, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Ladeia e de Lindaura Francisca dos 
Santos.

O pretendente: DOUGLAS SUZART DOS SANTOS MORENO, profi ssão: jardineiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Robson Marcelo Moreno e de 
Gislaine Suzart dos Santos. A pretendente: GLAUCIA CRISTINA COSTA APOLINARIO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/08/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marcos de Sousa 
Apolinario e de Jane Aparecida Costa.

O pretendente: KLÉBER DIAS DE LIMA, profi ssão: aux. de enfermagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/07/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Gomes de Lima e de Aparecida Maria 
Lima. A pretendente: KATIA ALVES DA SILVA, profi ssão: analista de recursos humanos, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1986, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Luzimar da Silva e de Lenira 
Alves da Silva.

O pretendente: LUCAS SOUZA SANTOS, profi ssão: encarregado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/11/1993, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Cicero José Santos e de Adehy Maria de Souza Santos. 
A pretendente: DARLETE RODRIGUES BARBOSA, profi ssão: babá, estado civil: 
solteira, naturalidade: Novo Cruzeiro, MG, data-nascimento: 05/04/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Rodrigues da Cruz e de Henriqueta 
Barbosa da Cruz.

O pretendente: DOUGLAS BARBOSA DE JESUS, profi ssão: aux. de escritório, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/2000, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Nunes de Jesus e de Rosana Barbosa 
Coelho de Jesus. A pretendente: ANA CAROLINA DE MORAES AGUIAR, profi ssão: 
coordenadora de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 06/03/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Fernando 
Rodrigues de Aguiar e de Patricia Delmiro de Moraes.

O pretendente: VICTOR AUGUSTO PRETO ALMIRALL SELIGER, profi ssão: 
securitario, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/11/1992, residente e domiciliado em Mogi das Cruzes, SP, fi lho de Miguel 
Max Almirall Seliger e de Sandra Margarida Preto Almirall Seliger. A pretendente: 
DÉBORA CRISTIANE DE ARAUJO COSTA, profi ssão: esteticista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1986, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Aloisio Fernandes da Costa e de Solange 
Aparecida de Araujo Costa.

O pretendente: ABNER DA SILVA JUNIOR, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1981, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Ednaldo Junior e de Hilidia Raimunda da Silva Junior. A 
pretendente: CARLA SANTOS CHAVES, profi ssão: analista operacional, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 29/01/1981, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Laura Santos Chaves e de Antonio 
Carlos Prates Chaves.

O pretendente: RODRIGO LUDOVICO, profi ssão: analista de telecon, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Domingues Ludovico Filho e de Maria 
Aparecida Lopes Ludovico. A pretendente: MYLENA SILVA DE ALMEIDA, profi ssão: 
estagiária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/12/1998, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Jailson 
Batista de Almeida e de Leila Marcia Silva de Almeida.

O pretendente: ADRIANO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: aux. de limpeza, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1996, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Dionice Pereira da Silva. A pretendente: 
DANIELLA CRISTINA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/12/2000, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Jose Americo dos Santos e de Claudia Aparecida dos 
Santos.

O pretendente: NIWELLINGTON MARTINS BEZERRA, profi ssão: técnico instalador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Natal, RN, data-nascimento: 25/03/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Nilton Duarte Bezerra e de Francisca Francinete 
Martins Bezerra. A pretendente: SUZANA PINHEIRO ARANTES, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sergio Caciolli Arantes e de Rosiclei 
Pinheiro Arantes.

O pretendente: EDSON DE SOUZA, profi ssão: educador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1968, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Geraldo José de Souza e de Ilva de Jesus Silva Souza. 
A pretendente: EULALIA GONÇALVES LIMA, profi ssão: aux.administrativo fi nanceiro, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/05/1974, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz Pereira Lima e de Eulalia 
Gonçalves da Silva.

O pretendente: BRUNO SOUTO DA SILVA GOMES, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Gomes e de Maria Francinilda 
Souto da Silva Gomes. A pretendente: DANIELLE ALMEIDA BOSCO, profi ssão: 
enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/10/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Walmir Aparecido Bosco 
e de Ermita Almeida da Silva Bosco.

O pretendente: ANDREW CARLOS AGUIAR, profi ssão: bombeiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Eliete Maria de Aguiar. A pretendente: 
ANDRESSA DA SILVA MARQUES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 27/07/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Ivaldo Felix Marques e de Gelva da Silva Marques.

O pretendente: NATASHA LIMA VIEIRA, profi ssão: barista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1996, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Bezerra Vieira e de Maria Cleonice de Lima Vieira. 
A pretendente: MAGDA APARECIDA ALVES DE LIMA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 24/06/1994, residente e 
domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Marcos José Alves de Lima e de Maria Aparecida 
Pestana.

O pretendente: RAIMUNDO MATIAS REINALDO, profi ssão: aposentado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itapipoca, CE, data-nascimento: 05/08/1952, residente e 
domiciliado em Iracemapolis, SP, fi lho de Antônio Reinaldo de Lima e de Maria Ester 
Reinaldo. A pretendente: SANDRA BISPO DE SOUZA, profi ssão: secretária, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/1974, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio José de Souza e de Maria Bispo de 
Souza.

O pretendente: DIEGO DA SILVA, profi ssão: frentista, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1995, residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Elisabete Aparecida da Silva. A pretendente: MARIA CLARA LIMA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Campo Maior, PI, data-nascimento: 07/07/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Maria da Anunciação Lima.

O pretendente: IGOR FREIRE DE MARIZ, profi ssão: barbeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1996, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Carlos Freire de Mariz e de Margarida Vicente da Silva de Mariz. 
A pretendente: JESSICA REGINA GOMES, profi ssão: estagiária, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/02/1998, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco das Chagas Gomes da Silva e de Josilene Regina 
da Silva.

O pretendente: MARCIO DUTRA DE AGUIAR, profi ssão: polidor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1971, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Nicodemas Labuto Pereira Gregorio e de Maria Madalena 
Dutra Gregorio. A pretendente: MARIA TERESA SILVA, profi ssão: doméstica, estado 
civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1959, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Lourival Saraiva de Moura e de Severina Lopes 
de Moura.

O pretendente: DANIEL DE OLIVEIRA NUNES, profi ssão: metalúrgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Claudio Nunes e de Eliana de Oliveira Nunes. 
A pretendente: TALITA SILVA DA COSTA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1990, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Valter Costa dos Santos e de Lucia Helena Aparecida da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Distrito - Sapopemba
Alfredo de Oliveira Santos Neto - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: AROLDO VALENÇA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão ofi cial 
de montagem, nascido em São Bento do Una, PE, no dia (08/05/1987), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Abdoral Ferreira da Silva e de Maria das 
Dores Valença Ferreira. A pretendente: VANESSA CÍNTIA DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Altinho, PE, no dia (25/01/1984), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Arlindo José de Oliveira e de Maria Viljane 
dos Santos Oliveira.

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:

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

O pretendente: DORIVAL CARON JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão tecnólogo, 
nascido em Carlópolis - PR, no dia (16/07/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Dorival Caron e de Eva de Campos Caron. A pretendente: ALINE 
REGINA GIANNETTI, estado civil solteira, profi ssão tecnóloga, nascida em Fartura - SP, 
no dia (10/05/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Alecio Augusto Giannetti e de Maria Cristrina Gabriel Giannetti.

O pretendente: FELIPE LEONY DA SILVA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
bancário, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (21/09/1990), residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Renato Pereira e de Ilzanir 
Aparecida Nuli da Silva. A pretendente: DAIANY DE SALES OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida em Santo André - SP, no dia (12/08/1993), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Sérgio de Oliveira e de 
Roberta Lima de Sales Oliveira.

O pretendente: EDER GONÇALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão ana-
lista, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (22/05/1988), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Francisco de Oliveira e de Maria 
de Lourdes Gonçalves de Oliveira. A pretendente: SIMONE DE ANDRADE AZEVEDO, 
estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida em Poá - SP, no dia (10/02/1981), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Clovis Azevedo e de 
Aparecida Maria de Andrade Azevedo.

O pretendente: JOSÉ MANDU JOVINO, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido em Pirapozinho - SP, no dia (08/01/1946), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Mandu Jovino e de Josefa Maria Jovino. A pretendente: 
SILVIA REGINA PONTEDURA, estado civil solteira, profi ssão aposentada, nascida 
nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (08/10/1965), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Pontedura e de Leonor Ambrosio Pontedura.

O pretendente: RENAN LAGUNO BELENTANI, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia (11/06/1984), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Belentani Junior e de Rosana Apa-
recida Laguno Belentani. A pretendente: MARIA CLEDIANA DE JESUS OLIVEIRA, 
estado civil divorciada, profi ssão autônoma, nascida em Euclides da Cunha - BA, no 
dia (02/11/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Valdemar Gomes de Oliveira e de Maria do Carmo de Jesus.

O pretendente: RODRIGO DA CONCEIÇÃO SOARES, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de estacionamento, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (07/09/1995), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alicio Soares e de 
Marcia Souza da Conceição. A pretendente: KETHELIN CRISTINA SANTOS CAMILO, 
estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(04/03/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nemer 
Almeida Camilo e de Andrea dos Santos.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE SOARES PRIMO, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (10/08/1993), residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Soares Primo e de Cleone Vilarindo 
da Silva. A pretendente: TAINÁ GABRIELA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão monitora, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (14/09/1994), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Vânia da Silva Oliveira.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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