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BOLSAS
O Ibovespa: +0,2% Pontos: 
95.639,33 Máxima de +1,37% 
: 96.751 pontos Mínima de 
+0,07% : 95.508 pontos Volume: 
R$ 16,91 bilhões Variação em 
2019: 8,82% Variação no mês: 
8,82% Dow Jones: +0,22% 
(às 18h27) Pontos: 24.582,67 
Nasdaq: -0,9% (às 18h27) Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7189 Venda: R$ 3,7194 
Variação: -1,28% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,80 Venda: R$ 3,90 
Variação: -1,18% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7364 Venda: R$ 
3,7370 Variação: -0,81% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7100 
Venda: R$ 3,8700 Variação: 
-1,1% - Dólar Futuro (fevereiro) 

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$ 1.308,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,45% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 157,400 
Variação: +0,9%.

Cotação: R$ 3,7180 Variação: 
-1,16% - Euro (às 18h27) Compra: 
US$ 1,1433  Venda: US$ 1,1433  
Variação: +0,04% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2480 Venda: R$ 
4,2500 Variação: -1,32% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2100 Ven-
da: R$ 4,4430 Variação: -0,98%.

tos: 7.022,19 Ibovespa Futuro: 
+0,19% Pontos: 95.790 Máxi-
ma (pontos): 97.020 Mínima 
(pontos): 95.720. Global 40 
Cotação: 840,950 centavos de 
dólar Variação: +0,4%.

“Esquecer é uma 
necessidade. A vida é 
uma lousa, em que o 
destino, para escrever 
um novo caso, precisa 
de apagar o caso 
escrito”.
Machado de Assis (1839/1908)
Escritor brasileiro

Das mais de 20 mil barra-
gens existentes no país, 
o governo decidiu prio-

rizar o mapeamento de 3.386 
empreendimentos que foram 
classifi cados, de acordo com 
últimos relatórios do setor, com 
“dano potencial associado alto” 
ou “risco alto”. A informação 
foi confi rmada pelo ministro 
do Desenvolvimento Regional, 
Gustavo Canuto, após reunião 
do primeiro escalão do governo 
Jair Bolsonaro na manhã de 
ontem (29).

O conselho de ministros, 
comandado pelo presidente 
em exercício, Hamilton Mou-
rão, decidiu, no encontro no 
Palácio do Planalto, priori-

Governo vai priorizar 
fi scalização de 3,3 mil 
barragens com alto risco

zar as estruturas que serão 
submetidas imediatamente 
à resolução publicada ontem 
no DOU. O texto determina o 
pente fi no sob as condições das 
barragens e avaliação imediata 
sobre a necessidade de remo-
ver instalações que coloquem 
pessoas em risco.

Ao reconhecer limitações 
estruturais de alguns órgãos 
fi scalizadores, o governo se 
comprometeu a remanejar 
técnicos e recursos quando 
necessário. Canuto disse que o 
relatório será concluído “o mais 
rápido possível”, mas afi rmou 
que não adianta ter um mape-
amento sem “conhecimento 
e cautela necessária”. “Nosso 

objetivo é garantir que as que 
forem vistoriadas de fato que 
sejam com informações corre-
tas”, afi rmou.

Do total a ser vistoriado, 
pouco mais de 200 barragens 
são utilizadas pela mineração. 
Destas, 70 são a montante 
de resíduos, mesmo modelo 
da barragem que rompeu-se 
na cidade de Brumadinho. O 
ministro de Minas e Energia, 
almirante Bento Albuquerque, 
explicou que estas serão as 
prioridades em sua área. Sobre 
a Vale, Albuquerque afi rmou 
que a empresa já se compro-
meteu a desativar todas as suas 
estruturas a montante. “Caso 
não seja possível, Vale vai cons-

Há enorme quantidade de animais presos na lamaçal, entre vacas, cães e capivaras.

Pássaros presos em gaiolas em casas abandonadas foram soltos por bombeiros.

truir barragens de contenção 
para que não ocorra nenhum 
tipo de acidente com dano a 
vida humana”, afi rmou.

O conselho ainda cobrou o 

cumprimento de medidas como 
a que proíbe a instalação de 
estruturas como restaurantes 
na área mais próxima à bar-
ragem. Outra exigência é o 

cumprimento de um plano 
de emergência para preparar 
a população de regiões onde 
existem estas estruturas para 
casos de acidente (ABr).

Lista de espera do Sisu
Os estudantes que não foram 

aprovados em nenhuma das opções 
de curso pelo Sisu podem integrar 
a lista de espera do programa. O 
prazo para que isso seja feito vai 
até o dia 5 de fevereiro. A adesão 
pode ser feita na página do Sisu. Os 
candidatos podem escolher entrar 
na lista de espera para a primeira 
ou para a segunda opção. Os alunos 
na lista serão convocados pelas 
próprias instituições de ensino a 
partir do dia 7 de fevereiro.

Secretário do Tesouro, 

Mansueto Almeida.

Os poderes federais cum-
priram, com folga de R$ 60 
bilhões, o teto de gastos em 
2018, divulgou ontem (29) o 
Tesouro Nacional. No ano pas-
sado, Executivo, Legislativo, 
Judiciário, Ministério Público da 
União e Defensoria Pública da 
União gastaram R$ 1,288 trilhão, 
contra limite de R$ 1,348 trilhão. 
A diferença de R$ 60 bilhões, 
em tese dá mais margem de 
manobra para a União cumprir o 
teto de gastos para 2019, fi xado 
em R$ 1,407 trilhão. 

No entanto, o Tesouro Na-
cional esclareceu que a maior 
parte da folga será usada para 
o pagamento de despesas obri-
gatórias. Embora o Orçamento 
Geral da União de 2019 tenha 
elevado em R$ 119 bilhões 
o limite de despesas sujeitas 
ao teto de gastos, o Tesouro 
informou que a maior parte 
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Adriano Machado/Reuters

O relator especial da ONU 
para o direito à água e ao sa-
neamento, Leo Heller, avalia 
que a lama de rejeitos que se 
espalhou após o rompimento 
da barragem da mina de ferro 
do Córrego do Feijão, da mul-
tinacional Vale, deve chegar 
ao Rio São Francisco. Apesar 
de considerar cedo para se ter 
um diagnóstico fechado sobre 
as consequências ambientais 
causadas pelo incidente, ele 
antecipa que a massa atingirá 
um dos principais rios do Brasil, 
já que é nele que o Paraopeba 
desemboca.

A informação vai ao encontro 
de parecer do Serviço Geoló-
gico do Brasil (CPRM), que 
apresentou, inclusive, uma 
data estimada para que isso 
se consume: entre os dias 15 
e 20 de fevereiro. Segundo o 
especialista, não é possível pre-
ver a proporção do fenômeno, 
considerando que o Rio São 
Francisco tem um caudal volu-
moso e uma maior capacidade 
de diluição. 

Heller qualifi ca as ações dos 
próximos dias como cruciais 
para interromper a contami-
nação dos rios da região de 
Brumadinho, frisando que as 
autoridades governamentais 
devem inspecionar a qualidade 
da água que abastece a popu-
lação local. Em decorrência 

Relator especial da ONU,

Leo Heller.
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Um grupo de investidores 
americanos abriu uma ação de 
classe em Nova York contra a 
mineradora brasileira Vale, por 
conta do rompimento da barra-
gem de Feijão. A ação é movida 
pelo escritório de advocacia 
Rosen Law, especializado em 
direitos de acionistas, e pode 
incluir investidores que com-
praram papéis da Vale entre 13 
de abril de 2018 e 28 de janeiro 
de 2019.

A mineradora é acusada 
de não ter avaliado adequa-
damente o potencial de risco 
de um eventual rompimento 
da barragem de Feijão, que 
represava rejeitos da explo-
ração de minério de ferro. 
Além disso, a ação afi rma que 
os programas de segurança 
da Vale eram “inadequados”. 
Segundo a ação, as declarações 
da empresa sobre seus negó-
cios, operações e prospectos 
eram “materialmente falsas e 

A ação afi rma que os programas de segurança

da Vale eram “inadequados”.
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Jader: renovação na 
política é ‘conversa fi ada’

Brasília - O senador Jader 
Barbalho (MDB-PA) ironizou 
ontem (29), os debates sobre 
uma possível “renovação” no 
MDB a partir da escolha de um 
candidato do partido para dis-
putar a presidência do Senado. 
Considerado um antigo aliado de 
Renan Calheiros (MDB-AL), que 
disputa a preferência da bancada 
com Simone Tebet (MDB-MS), 
Jader disse que “essa história de 
renovação” é “conversa fi ada” 
para “iniciados”.

Como exemplo, ele fez uma 
referência indireta ao ex-
-presidente e atual senador 
pelo PROS Fernando Collor 
(AL), que se apresentava como 
o “novo” e era conhecido como 
“caçador de Marajás” quando 
ganhou as eleições de 1989. 
“Não vou discutir nomes. Esse 
negócio de velho em política...
eu já conheci muito novo que 
antes de começar já está ve-
lho. Me lembro do caçador de 
Marajás. Me lembro de tanta 
coisa, a minha memória me 
persegue. Então esse negócio 
de velho ou novo é irrelevante, 
tem que ter é legitimidade”, 
complementou.

Em seguida, questionado se 
não era a hora do MDB se reno-
var politicamente, ele emendou: 
“essa história de renovação, 
não vou nessa conversa. Isso é 
conversa para iniciado e eu não 
sou iniciado. Já tenho alguma es-
trada, não vou atrás de conversa 
fi ada”, rebateu (AE).

Ministro quer única 
agência para todo o 
transporte

São Paulo - O ministro da 
Infraestrutura do governo 
Bolsonaro, Tarcísio Gomes de 
Freitas, disse que seu objetivo 
é retomar o modelo inicial de 
agência de transporte, imple-
mentado em 1999, e unifi car 
a área de ferrovia, rodovia e 
portos. Segundo o ministro, o 
modelo atual “deu ruim”. 

O ministro, que participou na 
tarde de ontem (29) de evento 
promovido pelo Credit Suisse, 
entretanto, ponderou que a 
Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) deve fi car de fora. 
“Agências hoje estão criando 
difi culdade. Regulação criou 
intervencionismo, tem regula-
ção demais. Tem regulação em 
excesso”, defendeu. 

O ministro explicou que a 
fusão será feita por meio de 
um projeto de lei no Congresso 
e acrescentou que a mudança 
vai incorporar “todas as coisas 
boas” do atual Projeto de Lei 
das Agências, como “o critério 
para escolha de dirigentes. Me 
refi ro à autonomia das agên-
cias, unifi cação de carreiras. 
Isso é importante”, disse.

Sobre a Anac, o ministro disse 
que ela não fará parte dessa 
única agência, uma vez que o 
setor é bastante diferente e tem 
uma forte regulação interna-
cional. “Existe uma aderência 
a normas internacionais muito 
maior”, disse (AE).

Brasília - Após almoço com 
o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, o presidente executivo 
do Instituto Aço Brasil, Marco 
Polo de Mello, defendeu o au-
mento do incentivo previsto 
no Reintegra, programa que 
garante devolução de crédito 
tributário aos exportadores. A 
alíquota do programa está em 
0,1%, segundo ele, e o setor de-
fende a volta para um patamar 
entre 2% e 3%. 

O presidente do Instituto Aço 
Brasil manifestou especial pre-
ocupação com o risco de uma 
redução do Imposto de Impor-
tação do aço - hoje em média de 
12% - pela equipe econômica. 
“É uma temeridade reduzir o 
Imposto de Importação sem 
resolver o problema do Custo 
Brasil”, disse ele, ao afi rmar que 
o setor não é contra a ampliação 
da abertura comercial desde 
que corrigidas as “anomalias 
competitivas”.

O dirigente destacou que o 
Brasil não pode ser considerado 
uma economia fechada e que o 
resto do mundo está se fechan-
do. “Não queremos nenhum 
grau de protecionismo, mas a 
possibilidade de competir em 
igualdade de condições com os 
importados”, afi rmou ele, des-
tacando que a indústria investe, 

Presidente executivo do Instituto 

Aço Brasil, Marco Polo de Mello.
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Poderes federais cumprem teto de 
gastos com folga de R$ 60 bilhões

Segundo o secretário do 
Tesouro, Mansueto Almeida, 
somente reformas que redu-
zam gastos obrigatórios tor-
narão possível o ajuste fi scal, 
principalmente a reforma da 
Previdência. “A reforma da Pre-
vidência é essencial para reduzir 
os gastos públicos e aumentar 
os recursos para serviços públi-
cos que podem ser prestados à 
população”, declarou.

No ano passado, todos os po-
deres federais gastaram abaixo 
do teto. O Poder Executivo 
gastou 95,5% do limite. O Poder 
Legislativo (Câmara, Senado 
e TCU) executaram 93,7% 
do teto. No Poder Judiciário 
federal, a execução chegou a 
98,2%. A Defensoria Pública da 
União gastou 93,4% do limite. 
O Ministério Público da União 
foi o poder que mais gastou, 
com execução de 99,8% (ABr).

desse valor cobrirá gastos 
obrigatórios, que crescerão 
R$ 124 bilhões. Enquanto isso, 
as despesas discricionárias 
(não obrigatórias) cairão R$ 
5 bilhões este ano em relação 
ao executado no ano passado.

Vale é alvo de ação coletiva nos 
Estados Unidos

enganosas e/ou careciam de 
uma base razoável”. “Quando os 
detalhes verdadeiros chegaram 
ao mercado, os investidores so-
freram danos”, diz o escritório 
Rosen Law.

A ação acusa diretamente 
o presidente da Vale, Fábio 
Schvartsman, e o diretor fi nan-
ceiro Luciano Siani e corre em 
um tribunal distrital de Nova 

York. A mineradora possui ADRs 
(recibos de ações) negociados 
em Wall Street, assim como a 
Petrobras, que foi alvo de uma 
ação coletiva por conta de casos 
de corrupção e teve de pagar 
US$ 2,95 bilhões a investidores. 
Outros escritórios de advocacia 
americanos já indicaram que 
abrirão ações coletivas contra 
a empresa (ANSA).

ONU: lama de barragem 
chegará ao São Francisco

do aumento da quantidade 
de sólidos e, possivelmente, 
de metais na água, alerta o 
relator, parte da comunidade 
talvez tenha o serviço de for-
necimento temporariamente 
interrompido.

“As empresas afi rmam que os 
resíduos não contêm material 
tóxico. Mas os rios em geral 
de regiões de mineração têm 
muitos metais sedimentados no 
fundo. Particularmente, o rio 
Paraopeba é um rio situado em 
uma região de intensa atividade 
de mineração e industrial. No 
fundo desse rio existem metais 
acumulados, nocivos à saúde”, 
declarou (ABr/Onu News).

Reintegra ‘poderia’
subir para 2% a 3%

se capacita, e o importado é 
que é benefi ciado. “Explicamos 
a situação atual para o Paulo 
Guedes”, disse. 

Durante almoço, os repre-
sentantes do setor apresen-
taram mapa mostrando que 
na América Latina o Brasil é o 
único local do mundo que está 
aberto no setor. Segundo ele, a 
decisão da União Europeia de 
impor novas barreiras ao aço 
brasileiro já estava no radar e 
representa um efeito dominó 
puxado por outros países. “A 
China aumentou a exportação 
de aço em 28% para a América 
Latina”, reclamou (AE).
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Desafi os de um 
empreendedor 

estrangeiro no Brasil

Empreender é um 

desafi o. Empreender em 

outro País torna a tarefa 

ainda mais árdua

Quando cheguei ao Bra-
sil, em 2015, a convite 
de um fundo de private 

equity para formar parte da 
cúpula diretiva da empresa 
aqui, não passava pela minha 
cabeça começar algo do zero. 
Porém, após dois anos, abrir o 
meu próprio negócio se tornou 
não apenas uma opção, mas um 
desejo iminente.

O choque cultural entre a mi-
nha formação e dos meus “her-
manos” brasileiros foi a primei-
ra barreira a ser transpassada 
nesse processo. Contudo, não 
vejo como um ponto negativo. 
O Brasil possui uma cultura de 
negócios muito mais objetiva, 
onde a tendência é alcançar o 
consumidor, convergindo com 
o que acredito ser o ideal. As 
variações também são aplica-
das no relacionamento com 
os fornecedores e na gestão 
de pessoas.

Um segundo aspecto inte-
ressante e, no meu caso, ex-
tremamente motivador, é que 
empreender fora do meu País 
de origem, a Argentina, torna 
o desafi o maior no âmbito de 
networking. Apesar de já estar 
familiarizado com o Brasil, 
aqui eu não possuo a rede de 
contato que tinha lá, por exem-
plo. Cada passo representa 
uma novidade, um processo 
desconhecido, deixando tudo 
com o sentimento de “primeira 
vez”. Além disso, a barreira 
do idioma difi cultou algumas 
aproximações comerciais.

Apesar de tudo, o anonimato 
me permite uma liberdade 
até então não experimenta-
da. O fato de poucas pessoas 
saberem quem eu sou afasta 
os curiosos querendo dar 
sugestões. Ressalto que ouvir 
opiniões é sempre muito bem-
-vindo, mas quando você come-
ça a tirar suas ideias do papel, 

muitos palpites podem gerar 
insegurança. Ao empreender 
fora do meu País não precisei 
lidar com isso.

Uma coisa é certa: a ex-
periência de empreender é 
complexa, seja onde for. O 
processo vai criando patama-
res, você vai testando coisas, 
alternativas, comprovando 
erros e trilhando um caminho 
novo a partir daí. A minha 
experiência é de alguém que 
trabalhou muito tempo com 
empresas, mas sempre vivendo 
uma outra ótica, criando com 
poucos recursos e interesse 
dos stakeholders em geral.

O desafi o maior para to-
dos que querem começar 
um novo negócio é o mes-
mo em qualquer lugar do 
mundo:convencer os inves-
tidores a apostarem em algo 
que ainda está sendo testado e 
os fornecedores a oferecerem 
um produto mais barato para 
alguém que, a princípio, não 
existe. O desafi o de começar a 
conversar com todas as esferas 
e fazer com que elas caminhem 
em uma mesma direção é bem 
diferente de todos que eu já 
vivi na vida. 

No balanço fi nal, acredito 
que, se tivesse novamente que 
escolher entre empreender na 
Argentina ou em um País es-
trangeiro, escolheria o exterior 
por dois motivos: o desafi o me 
atrai e, no meu ponto de vista, 
as portas para outros países se 
abrem mais facilmente. É mais 
prático para quem vem de fora 
criar algo no Brasil e levar para 
outros países, principalmente 
no próprio continente, do 
que um brasileiro que vive e 
empreende em seu país natal. 

Eu já estou além da fronteira.

(*) - Formado em Engenharia 
Industrial pelo Instituto Tecnológico 

de Buenos Aires, possui MBA pela 
IAE Business School, além de 

ser formado em desenvolvimento 
profi ssional nos Estados Unidos. É 

Fundador e CEO da Smilink, startup 
do mercado odontológico que 

planeja revolucionar o mercado de 
ortodontia. 

Marcos Boysen (*) 
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News@TI
Parceria disponibiliza MBA totalmente mobile a 
partir de R$14,90 por mês
@ As modalidades de ensino mobile learning e educação a distância 

têm crescido consideravelmente no Brasil e já são alternativas 
de capacitação para quem deseja se aperfeiçoar, mas não tem a 
possibilidade de frequentar uma instituição física, seja por falta de 
tempo ou condição fi nanceira. De acordo com dados do governo 
federal, 97% dos brasileiros têm smartphone, o que comprova que 
o modelo de aprendizagem mobile pode transformar o sistema de 
educação. Desenvolvido pela mLearn em 2016, startup focada em 
aprendizagem móvel, o aplicativo QUALIFICA se inova no mercado 
e disponibiliza o primeiro MBA do Brasil totalmente online, a partir 
de R$ 14,90 por mês. A iniciativa foi criada pela Faculdade Arnaldo, 
para captar um novo público: aquele que não tem tanto tempo para 
realizar uma pós-graduação, assim uma educação mobile possibilita 
aos estudantes que ele faça os seus horários. Com herança de valores 
e qualidade em sua área de atuação herdadas por uma instituição 
centenária, a Instituição é reconhecida no mercado pela sua tradição 
e qualidade no ensino.

Amazon Web Services lança AWS Backup 
@A Amazon Web Services, Inc. (AWS), uma empresa da Amazon.

com (NASDAQ: AMZN), anunciou a disponibilidade do AWS 
Backup, um serviço de backup centralizado e totalmente gerenciado 
que torna mais rápido e simples para os clientes fazerem backup dos 
seus dados nos serviços da AWS e on-premise. O AWS Backup facilita 
a proteção de volumes de armazenamento, bancos de dados e sistemas 
de arquivos, oferecendo aos clientes um único serviço para confi gurar 
e auditar os recursos da AWS, como: automatizar o agendamento de 
backup, defi nir políticas de retenção e monitorar backups recentes e 
restaurações em um único local. À medida que as empresas migram 
mais os aplicativos para a nuvem, seus dados podem ser distribuídos 
em vários serviços, incluindo bancos de dados, armazenamento em 
blocos, armazenamento de objetos e sistemas de arquivos. Embora esses 
serviços na AWS ofereçam recursos de backup, os clientes geralmente 
criam scripts personalizados para automatizar o agendamento, aplicar 
políticas de retenção e consolidar a atividade de backup em vários 
serviços para atender melhor aos requisitos de conformidade com os 
negócios e compliance (aws.amazon.com/backup).

Francisco S. Homem de Mello (*)

Desde o começo do século 20, a huma-
nidade é fascinada com o céu e suas 

possibilidades infinitas. Primeiro veio o 
avião e, depois da Segunda Guerra Mundial, 
a ambição de conquistar o espaço, turbinada 
pelo comprometimento assumido por John 
F. Kennedy, presidente dos EUA que, na 
década de 60, fez um discurso na cidade de 
Houston, no Texas.

A fala, que é um marco importantíssimo 
na exploração do espaço, Kennedy disse 
sobre a meta de chegar à lua antes do fi m 
da década: um acontecimento marcado por 
esforços espaciais e o estabelecimento da 
grande meta que fez os EUA conseguirem 
esse feiro antes mesmo do fi m da década de 
60. No mesmo discurso, Kennedy reconhece 
a enorme difi culdade da meta – que é chegar 
à lua –, mas que isso serviria para que todos 
concentrassem suas energias e remassem na 
mesma direção. 

O que ele fez foi alinhar os esforços de uma 
nação inteira aos ideais de uma meta – uma 
conquista, um feito, que era desbravar o espa-
ço. E organizações são, fundamentalmente, a 
mesma coisa: gente que se junta para realizar 
uma missão muitas vezes incrivelmente difícil. 
Paixão, excelência e garra: isso tudo são os 
astronautas! Se nossa missão tem tudo a ver 
com ajudar gente, que se junta para conquistar 
grandes feitos, os astronautas simbolizam o 

O que os astronautas têm a ensinar 
às marcas?

retornar são relevantes, e passar seis meses 
em uma lata de alumínio, de alguns metros 
de diâmetro, a um punhado de mil metros da 
terra. É mole? Além disso, astronautas não 
podem trabalhar em equipe: são cinco adul-
tos trabalhando nesse espaço, que precisam 
atingir resultados, executar projetos (como 
pesquisas científi cas, manutenção em equi-
pamentos e os famosos spacewalks), além 
do time da terra, que trabalha durante vinte 
e quatro horas por dia no monitoramento. 

É uma equipe de mais de cinco mil pessoas, 
todas apaixonadas pelo espaço, buscando a 
excelência como prerrogativa, e dedicando 
suas vidas a uma causa. Eu, enquanto empre-
endedor de um negócio, também me conside-
ro um astronauta, pois é preciso revolucionar 
a forma com que as empresas trabalham, feito 
de difi culdades comparáveis à conquista do 
espaço. Se formos bem-sucedidos nessa jor-
nada, vamos ajudar nossos clientes, organiza-
ções de todos os tipos e setores, a conquistar 
feitos incríveis, e a ter um impacto gigante e 
positivo no mundo. Para isso acontecer tem 
que ter, nada menos, do que astronautas no 
time: ou seja, gente apaixonada, raçuda e ex-
celente, como todas as pessoas que trabalham 
em volta das viagens espaciais. 

(*) É fundador da Qulture.Rocks, software de gestão de 
desempenho, startup residente no Cubo Itaú – maior centro 

tecnológico de empreendedorismo da América Latina. Mello é 
especialista e estudioso em cultura organizacional. Autor do 

livro The 3G Way: Dream, People, and Culture, fi gurando entre 
os mais vendidos da Amazon em estratégia e negócios. 

que há de mais nobre no ser humano. 
Astronautas são intensamente apaixona-

dos pelo que fazem. A maioria deles decidiu, 
desde pequeno, que queria fazer isso para o 
resto da vida. Ser um desses é, talvez, uma 
das jornadas mais difíceis do mundo. Para 
ser astronauta, é preciso ser formado em 
engenharia, física, biologia ou matemática. 
A maioria, no entanto, possui mestrados e 
PhDs. Mas não é só isso... vem do exército, 
são necessárias mil horas voando jatos de 
caça da aeronáutica ou marinha. Depois vem 
a parte física: visão, saúde cardiovascular e 
altura, sendo também requisitos. 

O próximo passo é passar pela academia 
de candidatos: um curso de dois anos em 
que aprendem sobre as tecnologias e reali-
dades do espaço, como o funcionamento da 
Estação Espacial Internacional; se tornam 
mergulhadores certifi cados; são treinados 
em sobrevivência no mar; aprendem russo 
e passam pelo famoso acelerador gravita-
cional que vemos nos fi lmes. Quando se 
formam astronautas, esses profi ssionais 
podem passar muitos anos sem nenhuma 
missão espacial. Ficam apenas treinando, 
treinando e treinando. Quando alocados a 
uma missão, passam mais algo em torno de 
dois anos se preparando apenas para isso. 

Isso é garra pura! Para não falarmos de 
quando eles, de fato, “viram” astronautas: 
imagine o quanto é difícil passar por uma 
missão, em que as chances de você não 

Se nossa razão de existir é ajudar grupos de pessoas a conquistarem feitos incríveis nas empresas, que melhor 
simbolismo para ilustrar isso do que astronautas e a conquista do espaço?

O grupo de 136 militares de israelenses, 
entre médicos, técnicos e engenheiros, 
fi cará no Brasil o tempo que for necessá-
rio. O embaixador de Israel, Yossi Shelley, 
afi rmou que na missão há cães farejadores, 
equipamentos para captação de sinais de 
celular e mergulhadores com condições 
de localizar pessoas vivas e mortas.

“O tempo da missão no Brasil depende 
da necessidade. A equipe está aqui com 
grande entusiasmo, e Israel está fazendo 
o mesmo trabalho de ajuda humanitária 
que fez em outros países como México e 
Filipinas.”

Segundo o diplomata, trata-se de uma 
cooperação que envolve “um valor imenso 
de amizade, de humanidade” entre os 
dois países.

“Estamos disponibilizando 136 milita-
res, homens e mulheres, com treinamento 
especial para salvar vidas. Trouxemos 

Pessoas infectadas por 
sorotipos diferentes em 
um período de seis meses 

a três anos podem ter uma evo-
lução para formas mais grave 
da doença. De acordo com o 
governo do estado, foram con-
tabilizados 610 casos de dengue 
até o dia 15 de janeiro. .

“Apesar de não ser ainda a 
maioria dos casos, ele [dengue 
tipo 2] está circulando já de 
maneira mais consistente nos 
municípios da região de Araça-
tuba, São José do Rio Preto e 
um pouco em Ribeirão Preto”, 
disse o infectologista Marcos 
Boulos, coordenador de Con-
trole de Doenças da Secretaria 
Estadual de Saúde. Dos 645 
municípios paulistas, o sorotipo 
2 foi detectado em Andradina, 
Araraquara, Barretos, Bauru, 
Bebedouro, Catanduva, Espíri-
to Santo do Pinhal, Indiaporã, 
Ipiguá, Itajobi, Mirassol, Pereira 
Barreto, Piracicaba, Pirangi, 
Ribeirão Preto, Santo Antônio 
de Posse, São José do Rio Preto, 
Uchoa e Vista Alegre do Alto.

De acordo com o governo do estado, foram contabilizados

610 casos de dengue até o dia 15 de janeiro.
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Circulação de dengue tipo 2 em
19 cidades põe São Paulo em alerta
A circulação do sorotipo 2 da dengue em 19 cidades foi detectado em São Paulo e colocou o estado em 
alerta. Desde 2016, apenas o sorotipo 1 da dengue circulava nos municípios paulistas

boca, mandava para casa e, se 
tivesse alguma coisa, voltaria. 
Hoje, para fazer isso, eu tenho 
que ter convicção. Talvez fi car 
mais tempo com o paciente 
no hospital para acompanhar 
a evolução”, explicou. Não há 
uma explicação para o início 
da circulação do novo sorotipo. 
“Esses vírus circulam no mundo 
todo. Quando você tem o Aedes 
[aegypti], que é o nosso caso, se 
vem uma pessoa que está com 
dengue 2 ou 3 e ele é picado pelo 
vetor, pode replicar esse vírus”. 

A melhor forma de preven-
ção, portanto, independente-
mente do sorotipo, é evitar a 
proliferação do mosquito. Há 
quatro sorotipos de dengue, 
sendo que três deles circu-
lam no Brasil. Em São Paulo, 
neste momento, circulam os 
sorotipos 1 e 2. “Houve uma 
detecção do tipo 3 agora na 
região de Araçatuba, mas um 
caso só. Então se for causar 
problema, é daqui 2 ou 3 anos, 
agora não. Nós não temos o 3”, 
destacou (ABr).

Ele disse que a dengue tipo 
2 não é “especialmente pior”. 
O risco está relacionado à su-
perposição de vírus. “Estava 
circulando o tipo 1 até agora, e 
quando circula um tipo e apa-
rece um novo sorotipo do vírus, 
pode ser 2, 3 ou 4, no caso é o 2, 
aí pode ter uma evolução para 
maior gravidade para quem já 

teve dengue 1”, explicou. O in-
fectologista esclareceu que não 
é mais utilizada a nomenclatura 
dengue hemorrágica, pois nem 
todos os casos graves de dengue 
evoluem com hemorragia.

“Em um caso de dengue no 
ano passado, quando só circula-
va o tipo 1, se o paciente estava 
bem, se tomava líquido pela 

Militares israelenses fi carão
o tempo necessário

mais avançados na área de dessalinização 
de água. Para o embaixador, as negocia-
ções são positivas. “Ele [Marcos Pontes] 
está fazendo uma visita ofi cial. Ele vai 
cuidar da questão da água, a questão da 
seca do Norte, vai examinar as plantas de 
dessalinização de água, de reúso de água, 
de tratamento de esgoto. Ele tem muitos 
conhecimentos e vai perceber a impor-
tância dessa viagem para os dois países”.

equipamentos de sondas, cachorros fa-
rejadores, equipamentos especiais para 
captação de sinal de celular, mergulhado-
res, socorro médico e bombeiros. Temos 
condições de localizar pessoas vivas ou 
mortas”, disse.

O embaixador disse que as negociações 
para o envio da equipe multidisciplinar de 
Israel foram defi nidas entre o presidente 
Jair Bolsonaro e o primeiro-ministro isra-
elense, Benjamin Netanyahu. 

“A amizade de Israel e Brasil está mais 
forte do que nunca. Lembro que eu falei 
que Bolsonaro é um segundo Oswaldo 
Aranha, isso é porque ele fez tantas coisas 
em pouco tempo que merece esse título. 
As pessoas precisam entender o valor das 
coisas que Bolsonaro fez e faz..”

O ministro da Ciência, Tecnologia, Ino-
vações e Comunicações, Marcos Pontes, 
está em Israel para verifi car os estudos 
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Infelizmente, os últimos 

acontecimentos são 

um verdadeiro convite 

para que se faça um 

contraponto

Não adianta tentar tapar o 
sol com peneira, afi nal, 
não vejo sentido em 

comentar o que há de diferente 
em outros países, enquanto 
no Brasil se abre um abismo 
de divergências quando com-
parado com outros lugares. 
Mas acredito que quando as 
pessoas realmente tomarem 
consciência e começarem a 
agir de verdade, talvez possa-
mos desenhar um novo cenário 
político. 

Recentemente, li um texto 
que fala sobre a Lei 13767 de 
2018, que altera o artigo 473 
da CLT. Inclusive, gostaria de 
destacar que, segundo o meu 
entendimento, não acho que a 
CLT resguarde direito de traba-
lhador, mas que foi criada com 
um único propósito político 
para angariar votos para uma 
determinada situação política 
e que na verdade desequilibra 
e causa uma grande injustiça 
em todo o sistema empresarial, 
fi nanceiro e econômico.

Alguém sempre vai pagar a 
conta, porque são inúmeros 
processos que esbarram em di-
versas questões recaindo sobre 
a classe média. O empregado é 
a força motriz e quem sustenta 
o país são as empresas que 
geram empregos, impostos, 
riquezas e uma série de outras 
situações.

Infelizmente o poder político 
do Brasil é refém de votos de 
pessoas mais poderosas, que 
sustentam uma massa insana. 
Mesmo quem é contrário a 
causa, seja ela qual for, acaba 

cedendo em diversas negocia-
ções políticas que, inclusive, 
estão acontecendo hoje. Desde 
pequeno ouço que o Brasil é o 
país do futuro. Entra e sai pre-
sidentes que precisam “entrar 
no jogo” porque do contrário 
ele não governa.

Vamos a minha indignação. A 
lei 13.767 de 2018 permite que 
o funcionário não permaneça 
na empresa, ou seja, que ele 
falte em seu dia de trabalho de 
forma justifi cada, sem descon-
to de salário, três vezes ao ano, 
para fazer exame preventivo de 
câncer. Conversei com quatro 
médicos que me informaram 
que o exame preventivo de 
câncer é uma vez ao ano. 

Em casos onde haja uma 
situação prévia ou iminente, o 
exame deve ser feito a cada seis 
meses. A partir desta brecha, 
a probabilidade de pessoas 
interessadas em passar por 
tal procedimento, apenas para 
conseguir um dia de folga, é 
algo espantoso. E é o que vai 
acontecer.

Vocês percebem onde está 
o verdadeiro câncer? 

A cada hora há novas ques-
tões que fazem com que 
os colaboradores trabalhem 
menos. Isso é uma cadeia tão 
viciosa e corrompida, além de 
destrutiva, porque faz com 
que o país estacione. Quando 
parece que vai andar, para 
de novo porque existe uma 
politicagem para conceder 
migalhas para se conseguir 
votos e consequentemente 
o poder, o qual não sabemos 
como é gerido, administrado 
e devolvido para a população. 

(*) - É advogado especializado em 
direito internacional, consultor de 

negócios e fundador da Loyalty 
Miami (http://www.loyalty.miami). 

Email: (contato@loyalty.miami). 

Daniel Toledo (*)

A - Portinari vai a Leilão 
A Canvas Galeria de Arte leva a leilão, no próximo dia 12 de fevereiro, 
às 21h, uma das obras mais representativas e importantes de Cândido 
Portinari. Avaliada em R$ 9 milhões, será o mais valioso quadro de 
Portinari levado a leilão no mundo. A pintura, medindo 0,80 cm por 
100 cm, é do fi nal dos anos 1950, período de intensa atividade de 
Portinari, que no mesmo período terminou os painéis “Guerra e Paz”, 
na ONU. O conjunto de obras contendo músicos como tema principal 
foi executado por ele nos anos 956 a 1959, como essa (Flautista) de 
1956. O leilão traz 115 obras, algumas raras e de grande valor, de 
artistas como Antonio Dias, Cícero Dias, Di Cavalcanti e um Tomie 
Ohtake pintado na década de 1960. Saiba mais em (www.canvasga-
leriadearte.com.br)

B - Viver de Bike 
Termina no próximo dia 30 o prazo de inscrições para as duas primeiras 
turmas do Curso Viver de Bike de 2019. As aulas acontecem no CDC 
Arena Radical, na Vila Olímpia, a partir de 4 de fevereiro. É perfeito 
para conhecer melhor as oportunidades que o setor está oferecendo 
após a chegada das empresas de bicicletas de aluguel, dos aplicativos 
de entrega e do aumento das vendas nas bicicletarias. Quem participar 
do curso tem a oportunidade de sair da crise no pedal, pois receberá 
qualifi cação para abrir um negócio ou concorrer a um emprego. São 60 
horas de aulas divididas entre mecânica e economia circular. O formulário 
está disponíel em (www.bit.ly/vdb2019).

C - Soluções para o Negócio
O Simpósio de Ideias Alltech (ONE19) retorna, de 19 a 21 de maio, a 
Lexington, Kentucky, para dar as boas-vindas aos heróis do dia a dia que 
estarão unidos em busca de inspiração, motivação e ideias signifi cativas. 
É um evento global que transcende cultura e indústria, apresentando 
soluções inovadoras para superar desafi os na agricultura, negócios, 
saúde, bem-estar, fabricação de cerveja e destilados, bem como na 
vida cotidiana. Dentre os principais palestrantes, estarão presentes os 
premiados Bear Grylls e Chris Zook. É frequentada anualmente por 
cerca de 4.000 pessoas de mais de 70 países que se reúnem para sonhar 
e explorar soluções para melhorar os seus negócios e o mundo ao seu 
redor. Mais informações: (www.alltech.com/news).

D - Programação de Arduíno
O Centro Paula Souza acaba de lançar o curso livre online gratuito de 
Arduíno. Com duração de 30 horas, divididas em quatro módulos, o curso 
conta com videoaulas que apresentam o passo a passo para a realização 
de experimentos com o dispositivo, abordando desde os componentes do 
hardware e sua linguagem de programação, até como fazer a aplicação 
e o projeto fi nal. O interessado pode se inscrever e estudar a qualquer 
momento, sem necessidade de processo seletivo. Basta acessar o site 
(mooc.cps.sp.gov.br) em um computador conectado à internet e se 
cadastrar com login e senha. Ao fi nal do curso, é feita uma avaliação 
online para emissão de certifi cado.

E - Técnicas de Negociação
O profi ssional precisa encontrar alternativas para situações difíceis, 
através de metodologias e técnicas que ofereçam soluções efi cazes na 
gestão do relacionamento. O curso do Grupo IMAM, ‘Técnicas de Ne-
gociação’, proporciona esses conhecimentos. Melhoram o desempenho 
e habilidades pessoais, objetivando acordos mutuamente aceitos. O 
treinamento vai municiar  com instrumentos efi cazes para dinamizar os 
relacionamentos interpessoais, levando a negociar com maestria, estrei-
tando laços, obtendo e melhorando resultados, e fi delizando alianças, pela 
solidifi cação da confi ança em seus relacionamentos. O evento acontece 
nos dias 7 e 8 de fevereiro. Outras informações: (www.imam.com.br).

F - Aprendizado e Evolução
A Eventos Expo Editora realiza, nos dias 29 e 30 de abril, no Centro de 
Convenções Rebouças, a 7ª edição do Fórum Eventos, que já se tornou 
o mais relevante encontro do segmento MICE²+FDT no Brasil. Reune 
os principais nomes do mercado, que incluem gestores de eventos das 
mais expressivas empresas nacionais; dirigentes de entidades promoto-
ras dos principais congressos e exposições; agências; fornecedores de 
serviços e de equipamentos, destinos, hotéis e centros de convenções. 
São mais de 500 gestores de eventos e profi ssionais do trade, entre os 
quais 70% ocupam cargos de decisão. Mais informações: (https://www.
forumeventos.net/).

G - Produção Científi ca 
Reconhecida pela qualidade das pesquisas desenvolvidas e pelo grupo 
diferenciado de pesquisadores que integram a Universidade, a PUC-RS 

lançou um portal, que amplia o acesso à produção científi ca em âmbito 
nacional e internacional. O perfi l e os principais estudos dos mais de 
300 pesquisadores, entre eles renomados cientistas em todas as áreas 
do conhecimento, estão disponíveis para consulta no portal (http://
www.pucrs.br/pesquisadores/). Na página de cada profi ssional é possí-
vel visualizar dados como áreas de interesse, eixos temáticos, áreas de 
concentração, linhas de pesquisa e estruturas de pesquisa às quais o 
pesquisador está vinculado, além de acessar suas principais publicações.  

H - Restauração do Museu
Na semana em que a USP completa 85 anos, a EDP – empresa que 
atua no setor elétrico brasileiro – anunciou o investimento de R$ 12 
milhões para a restauração do Museu Paulista, também conhecido 
como Museu do Ipiranga. Com esse investimento, realizado por meio 
do apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a EDP será a primeira 
empresa a fechar um contrato com a Universidade para apoiar a obra 
de recuperação do Museu, fechado desde 2013. A obra tem duração 
prevista de 30 meses e a reinauguração está programada para 2022. 
Em 2013, o edifício-monumento foi fechado à visitação por problemas 
de infi ltração de água nos forros e teve início o desenvolvimento de um 
grande projeto de reforma.

I - Renovação de Frota
A Mercedes-Benz do Brasil comercializou 500 ônibus urbanos para em-
presas operadoras da Transantiago, o sistema BRT (Bus Rapid Transit) 
da capital do Chile. São 400 unidades do modelo O 500 U e 100 do O 
500 UA articulado, todos na versão Low Entry (Entrada Baixa). A Bu-
ses Vule adquiriu cerca de 150 ônibus, com carroçaria Caio. As demais 
unidades, encarroçadas pela Marcopolo, foram compradas pela Metbus, 
STP Santiago e Redbus Urbano. Fruto de uma parceria da Mercedes-
-Benz do Brasil com o Regional Center Daimler Latina e a Comercial 
Kaufmann, representante da Mercedes-Benz no Chile, esses 500 ônibus 
foram adquiridos pelas empresas operadoras do BRT Transantiago para 
renovação de frota.

J - Couro do Brasil 
O calendário internacional de feiras do couro brasileiro em 2019 inicia-se 
com a realização de quatro eventos em três continentes. Na América, 
o país participa da Lineapelle New York; na Ásia, haverá estandes bra-
sileiros na feira India International Leather Fair (IILF, em Chennai) e, 
na Europa, o Brasil é destaque na Première Vision Paris e Lineapelle 
Milão/Simac Tanning Tech. A participação dos curtumes brasileiros 
nestes eventos tem o apoio do projeto Brazilian Leather, uma iniciativa 
do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil e da Apex-Brasil para 
o incentivo à participação do couro do país no mercado internacional. 
Relacionamento comercial, promoção de imagem e análise de mercado 
estão na pauta dos curtumes brasileiros. Outras informações: (www.
brazilianleather.com.br).

A - Portinari vai a Leilão 
A Canvas Galeria de Arte leva a leilão, no próximo dia 12 de fevereiro, 

D - Programação de Arduíno
O Centro Paula Souza acaba de lançar o curso livre online gratuito de 

O Índice de Confi ança da 
Indústria, medido pela Fun-
dação Getulio Vargas (FGV), 
subiu 2,6 pontos de dezembro 
de 2018 para janeiro. Com a 
alta, o indicador atingiu para 
98,2 pontos em uma escala 
de zero a 200, o maior nível 
desde agosto do ano passa-
do. A confi ança subiu em 12 
dos 19 segmentos industriais 
pesquisados. 

O Índice de Expectativas, 
que mede a confi ança dos 
empresários da indústria em 
relação ao futuro, avançou 4,3 
pontos e atingiu 99,5, o maior 
nível desde agosto de 2017 
(100,6 pontos). O principal 
componente para a alta do 
Índice de Expectativas foi o 
ímpeto de contratações do 
setor nos próximos três me-
ses, que cresceu 6,3 pontos.

O Índice da Situação Atual, 
que mede a confi ança dos 
empresários da indústria em 
relação ao momento presen-
te, subiu 1 ponto, indo para 
97 pontos, a terceira alta 

O setor industrial dá sinais de esperar uma retomada

nos próximos meses.

É o que mostram os da-
dos da Confederação 
Nacional da Indústria 

(CNI), agregados pela Abinee. 
A melhora do ICEI ocorreu 
tanto na área elétrica, que 
subiu de 61,3 para 65,6 pon-
tos, como na área eletrônica, 
que aumentou de 64 para 64,5 
pontos, comparados ao mês 
imediatamente anterior. Oo 
ICEI do setor permaneceu 
acima da linha dos 50 pontos 
pelo sexto mês consecutivo. 
“O resultado positivo indica 
que iniciamos o ano com uma 
nítida melhora e um espírito 
de confi ança”, diz o presidente 

A eletroeletrônica inicia o ano com uma nítida melhora e 

espírito de confi ança.

Custo de vida em SP 
fecha 2018 em alta

Após queda em novembro 
(-0,36%), o custo de vida na re-
gião metropolitana de São Paulo 
subiu 0,20% em dezembro. Com 
esse resultado, o indicador encer-
rou o ano com alta de 3,34%. Os 
dados são da pesquisa Custo de 
Vida por Classe Social, realizada 
mensalmente pela Fecomer-
cioSP. Entre as nove categorias 
que compõem o indicador, duas 
sofreram variações negativas 
em dezembro: saúde e cuidados 
pessoais (-0,05%) e comunicação 
(-0,03%). 

Por outro lado, o segmento 
de transporte foi o principal 
responsável pela aceleração do 
custo de vida no último mês 
do ano, com alta de 0,32%. Em 
2018, o grupo acumulou variação 
positiva de 3,4%. Do subgrupo, 
o item que apontou a maior alta 
foi passagem aérea (34,08%). O 
segmento de vestuário também 
infl uenciou o indicador, com ele-
vação de 0,85%. No acumulado de 
2018, apontou alta de 0,37%. O 
resultado de dezembro foi impul-
sionado pelo aumento de 3,84% 
das roupas femininas. Artigos do 
lar também favoreceu a alta  no 
mês, com elevação de 0,76% em 
dezembro. 

O custo de vida na região 
metropolitana de São Paulo se 
manteve controlado ao longo do 
ano passado, com pressões em 
grupos isolados como alimen-
tação e bebidas, habitação e 
transporte. Segundo a Entidade, 
os preços devem iniciar o ano 
contando com uma tendência 
de alta oriunda do segmento 
de transporte, em virtude dos 
reajustes nas passagens do trans-
porte público. Mas em fevereiro, 
o setor de educação deve puxar 
a alta, como ocorreu em anos 
anteriores (AI/FecomercioSP).
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Indústria eletroeletrônica 
inicia 2019 confi ante

O Índice de Confi ança do Empresário Industrial (ICEI) do Setor Eletroeletrônico atingiu 65,1 pontos no 
mês de janeiro de 2019, registrando 2,5 pontos acima do resultado apontado no fi nal do ano passado 
(62,6 pontos) e 3,7 pontos a mais do que o registrado em janeiro do ano passado (61,4 pontos)

o mesmo mês do ano passado. 
Para o 1º trimestre de 2019, 
esse percentual atinge 79% 
e para o 1º semestre alcança 
83%, sempre comparados aos 
iguais períodos de 2018. 

Cerca de 85% dos entrevis-
tados projetam crescimento 
para 2019 em relação a 2018. 
Esse percentual foi ainda 
maior do que os verificados 
nas pesquisas de outubro 
(82%) e de novembro (83%). 
Ainda referente ao ano de 
2019, 13% das pesquisadas 
esperam estabilidade e ape-
nas 2% estão prevendo queda 
(AI/Abinee).

da Abinee, Humberto Barbato. 
Sondagem realizada pela 

Abinee aponta que 66% das 

empresas consultadas espe-
ram crescimento nas vendas 
em janeiro na comparação com 

Índice de Confi ança da Indústria 
tem maior nível desde agosto

consecutiva. A alta foi puxa-
da principalmente pelo grau 
de satisfação com o nível da 
demanda atual, que subiu 1,6 
ponto. Segundo o pesquisador 
da FGV Aloisio Campelo Jr., 
o setor industrial dá sinais de 
esperar uma retomada nos 
próximos meses, após a expres-
siva desaceleração do segundo 
semestre do ano passado.

“As expectativas avançaram 

bem em janeiro, com melhores 
previsões para a produção e o 
emprego no horizonte de três 
meses e otimismo com relação 
à evolução do ambiente de 
negócios no horizonte de seis 
meses”, disse. O Nível de Utili-
zação da Capacidade Instalada 
recuou 0,5 ponto percentual 
em janeiro, para 74,3%, o me-
nor nível desde setembro de 
2017 (74,0%) (ABr).

A Abrasce (Associação Brasileira de Shopping 
Centers) lançou ontem (29) o Censo 2018 que 
apresenta o desempenho dos shoppings brasilei-
ros no último ano. O setor que fechou 2018 com 
alta de 6,5% nas vendas prevê crescimento de 
7% nesse ano. “O ano de 2018 foi de otimismo 
e defi nitivamente marcou a retomada do varejo. 
O setor faturou R$ 178,7 bilhões e inaugurou 14 
empreendimentos em todo o Brasil, o que de-
monstra o crescimento constante e signifi cativo 

do setor. Para 2019 acreditamos em manter o 
ritmo de crescimento do setor”, afi rma Glauco 
Humai, presidente da Abrasce. 

A gradual recuperação econômica, a expansão 
dos shoppings e a retomada de confi ança dos consu-
midores foram essenciais para essa crescente que 
impulsionou o índice de geração de empregos nos 
shopping centers que fechou com alta signifi cava 
de 5,4%, em relação ao último ano, sendo 1.085.040 
de empregos gerados pelo setor (Abrasce).

O governador João Doria e os 
e os secretários Henrique Mei-
relles, da Fazenda, e Gustavo 
Diniz Junqueira, da Agricultura, 
assinaram ontem (29), decreto 
que isenta o ICMS de produtos 
hortifrutigranjeiros estenden-
do o benefício às frutas e horta-
liças que estejam embaladas ou 
resfriadas, mesmo que tenham 
sido cortadas ou descascadas. 

Para o governador, a medida 
é uma das formas como a des-
burocratização do Estado pode 
fomentar a atividade econômica. 

“São menos 18% de impostos 
inúteis e inadequados. Infeliz-

mente, ao longo dos anos, vários 
produtores foram penalizados 
exatamente porque estavam 
fazendo o correto, limpando, 
lavando e embalando os seus 
produtos, mas tendo que pa-
gar mais impostos e fazendo 
com que os preços de frutas 
e verduras fossem mais caros 
nos supermercados. A partir de 
agora, São Paulo dá este bom 
exemplo que reduz o preço de 
alimentos para o consumidor 
em todos os níveis”. O decreto 
será publicado no DOEstado e 
produzirá efeitos a partir de 1º 
de fevereiro (AC/SFP).

Zerado o ICMS de frutas
e hortaliças embaladas

Shoppings crescem 6,5% nas vendas de 2018
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Corrupção 021:
um novo tempo,

apesar dos perigos

O novo ano começou 

com ares de esperança. 

Após intenso período elei-
toral em que o tema da 
corrupção tomou conta 

dos debates a nível nacional e 
estadual, os novos governos 
experimentam os seus pri-
meiros dias já colocando em 
prática itens da anunciada 
agenda anticorrupção.

No Rio de Janeiro, o gover-
nador eleito e seu secretariado 
assinaram a “Declaração de 
Transparência, Governança 
e Anticorrupção”, pela qual 
se comprometem a dar mais 
transparência à gestão, inclu-
sive com o fornecimento pro-
ativo de informações e dados; 
promulgação e implementação 
de regras que protejam os 
denunciantes; implementação 
de altos padrões de integridade 
profi ssional em todas as áreas 
do estado, e do aumento das 
ações de combate ao suborno, 
dentre outros compromissos. 

Além da declaração, o go-
verno criou um Termo de 
Compromisso Ético pelo qual 
o postulante a cargo mais ele-
vado na administração, poderá 
declarar seu desimpedimento 
para assumir o cargo público, 
evitando, assim, surpresas 
e constrangimentos após a 
investidura. O compromisso 
parece ir além do escrito no 
papel. Como sinal efetivo de 
mudança, a Secretaria de 
Direitos Humanos passa a 
contar com uma subsecreta-
ria de Governança, Gestão e 
Compliance, gerida por uma 
especialista na área. 

Esse movimento, ainda que 
limitado a uma secretaria, 
indica que a Administração 
Pública direta reconhece os 
méritos das práticas de inte-
gridade empresariais e deci-
de por pegar carona no seu 
crescimento. Mesmo com os 
bons sinais que a nova gestão 
emitiu, a ainda recém-criada 
Controladoria-Geral do Estado 
(CGE) precisa receber todo o 
suporte necessário para que 
seu processo de estruturação 
seja finalizado, permitindo, 
ainda, a capacitação adequada 
dos servidores nas questões 
multidisciplinares que a disci-
plina do compliance traz. 

Para que a CGE possa dar 

passos largos, é importante 
estabelecer uma boa frente 
de diálogo com o setor pro-
dutivo e a sociedade civil, em 
especial com as entidades civis 
que trabalham na promoção 
da integridade, para permitir 
que o espírito de mudança 
no ambiente público possa se 
converter em ações adequa-
das e efetivas ao combate à 
corrupção. 

O ano de 2019 começou, 
mas o ano de 2018 ainda não 
acabou. O Estado do Rio ainda 
precisa se posicionar quanto 
à forma de exigência e apli-
cabilidade da Lei 7.753/17, 
que exige a implementação 
de programas de integridade 
para entidades jurídicas que 
contratem com o Estado. Faz-
-se necessário rever pontos 
críticos do Decreto 46.366/18, 
que regulamentou a Lei Anti-
corrupção no Rio de Janeiro, 
como por exemplo, a possibi-
lidade de desconsideração da 
personalidade jurídica pela via 
administrativa. 

Pontos importantes de aper-
feiçoamento da regulamenta-
ção ainda se fazem presentes 
no projeto que chegou a entrar 
na ordem do dia da Alerj em 
1ª Discussão, mas não teve seu 
processo de votação conclu-
ído. Ao contrário dos vários 
projetos governamentais que 
são descontinuados para dar 
lugar aos projetos de interesse 
dos novos governos, o combate 
à corrupção e a melhoria da 
gestão pública não admite 
solução de continuidade. Parar 
para recomeçar é o mesmo que 
destruir para construir. O Rio 
de Janeiro não tem mais tempo 
para esperar.

Com seu tone at the top 
(compromissos públicos subs-
critos pela Alta-Administração 
do Estado) e com claras 
indicações de mudança do 
referencial administrativo, o 
novo governo dá claros sinais 
de que quer fazer melhor e 
que os sistemas de gestão de 
compliance também podem 
impactar positivamente a 
gestão pública. 

Aguardemos! 

(*) - Professor do CEU Law School, 
é advogado especialista em 

compliance e membro do Conselho 
Deliberativo do Instituto
Compliance Rio (ICRio).

Yuri Sahione (*)

A Polícia Federal defl agrou 
ontem (29) operação para 
investigar esquema de paga-
mento de propina a diretores e 
ex-diretores do Banco de Brasí-
lia (BRB) em troca de investi-
mentos em empreendimentos. 
De acordo com investigadores, 
as negociações totalizaram 
R$ 16,5 milhões ao longo do 
período em que os envolvidos 
estiverem à frente de setores 
estratégicos do banco.

Entre os investigados estão o 
presidente licenciado do BRB, 
Vasco Cunha Gonçalves, recém-
-nomeado para presidir o Banco 
do Estado do Espírito Santo 
(Banestes), além dos diretores 
Financeiro e de Relações com 
Investidores, Nilban de Melo 
Júnior, e de Serviços e Produ-
tos, Marco Aurélio Monteiro 
de Castro. Em nota, o MPF 
que está conduzindo o caso 
informou que são cumpridos 
mandados de prisão e de busca 
e apreensão expedidos pela 

O esquema foi delatado pelos executivos da Odebrecht.
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Bolsonaro deve voltar 
ao trabalho hoje, diz 
porta-voz

O presidente Jair Bolsonaro tem 
previsão de volta aos trabalhos hoje 
(30), entre 9h e 10h, conforme 
informação do porta-voz da Pre-
sidência da República, Otávio do 
Rêgo Barros. Passadas 48 horas 
da cirurgia, Bolsonaro voltará à 
função de presidente, trabalhando 
no gabinete montado no próprio 
hospital. 

Ao lado do quarto onde o pre-
sidente estará em recuperação o 
Gabinete de Segurança Institucio-
nal organizou um espaço, com equi-
pamentos e estrutura técnica, que 
permitirá a Bolsonaro orientar seus 
ministros e conceder audiências.

A previsão é que o presidente 
tenha alta em 10 dias. O procedi-
mento, que reconstruiu o trânsito 
intestinal, durou sete horas, não 
teve intercorrências nem neces-
sidade de transfusão de sangue. 
O presidente está na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI). Apesar 
da demora de sete horas no pro-
cedimento, o dobro do previsto 
inicialmente, Rêgo Barros disse 
que a cirurgia foi exitosa.

“O presidente possuía, em razão 
das duas outras cirurgias, uma 
grande quantidade de aderências. 
Essas aderências exigiram do cor-
po médico uma verdadeira obra de 
arte”, disse na ocasião. Segundo 
Rêgo Barros, foi retirado um pe-
daço do intestino grosso (ABr).

A Câmara dos Deputados 
publicou ontem (29) a renún-
cia do deputado Jean Wyllys 
(PSOL-RJ) ao mandato para o 
qual foi eleito em outubro de 
2018. No despacho publicado 
juntamente com o ofício de 
Wyllys, o presidente da Câmara, 
deputado Rodrigo Maia, deter-
mina a convocação do primeiro 
suplente da bancada do PSOL 
do Rio de Janeiro e a inclusão 
de seu nome na lista dos par-
lamentares que tomam posse.

O suplente é o vereador cario-
ca David Miranda (PSOL-RJ).  
A Câmara já pode tomar as 
providências necessárias para 
que Miranda assuma o mandato 
a partir de sexta-feira (1°), na 
56ª Legislatura. No ofício pro-

tocolado segunda-feira (28), 
na presidência da Câmara, 
Willys informa, “em caráter 
irretratável”, que não vai tomar 
posse em seu terceiro mandato 
consecutivo. 

O deputado anexou a carta 
apresentada ao seu partido, 
na qual disse ao PSOL que 
renunciaria ao mandato e não 
voltaria ao Brasil. O deputado 
afi rma na carta que vem so-
frendo “ameaças de morte e 
pesada difamação”, desde seu 
primeiro mandato, mas que isso 
se tornou mais intenso no ano 
passado. Segundo Wyllys, as 
ameaças se estenderam à sua 
família, incluindo mãe, irmãs 
e irmãos, bem como a seus 
amigos próximos (ABr).

Deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ).

Tratamento no 
SUS para criança 
com fi ssura 
labiopalatal

A criança ou o adolescente 
com fi ssura labiopalatal poderá 
ter assegurado o tratamento clí-
nico, cirúrgico e de reabilitação 
no SUS. É o que determina um 
projeto apresentado pelo sena-
dor Eduardo Braga (MDB-AM). 
A matéria aguarda a designação 
de relator na Comissão de 
Direitos Humanos do Senado.

Eduardo Braga lembra que 
o SUS já oferece esse tipo de 
tratamento. Em 2016, foram re-
alizados 3.886 procedimentos 
cirúrgicos na faixa etária de 0 a 
10 anos. Em 2017, foram 3.272. 
Em 2018, até outubro, foram 
realizados 2.692 procedimen-
tos cirúrgicos. Porém, Braga 
registra que em todo o Brasil 
existem apenas 28 centros 
habilitados para tratar crianças 
com essa malformação. A maior 
parte dessas unidades está lo-
calizada na região Centro-Sul, 
o que deixa 13 estados sem 
nenhum centro habilitado para 
a realização de procedimentos 
específi cos do tratamento de 
fi ssuras labiopalatais.

O projeto altera o Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
para a rede de atenção do SUS 
seja dimensionada adequada-
mente, com a garantia de que 
haverá pelo menos um centro 
habilitado em cada estado. O 
projeto faz outras alterações 
para garantir assistência psi-
cológica aos pais de fi lhos com 
qualquer malformação congêni-
ta. Também obriga o SUS a fazer 
exames visando o diagnóstico e 
o tratamento precoce de mal-
formações, bem como prestar 
aconselhamento e orientação 
aos pais (Ag.Senado).

Gabriela Korossy/Ag.Câmara

Aliada a isso, há uma ques-
tão de ordem política 
que envolve o setor. Se 

cumpridas as propostas feitas 
durante a campanha eleitoral, 
o mandato do presidente Jair 
Bolsonaro deverá ser marcado 
por pautas mais conservadoras, 
como o combate à “doutrinação 
de esquerda” e vetos ao debate 
sobre gênero nas escolas.

Segundo avaliação realizada 
pela Comissão de Educação do 
Senado no fi m do ano passado, 
a educação infantil está estag-
nada no país e deverá adotar 
um novo modelo de gestão 
institucional no novo governo 
para que as metas defi nidas pelo 
Plano Nacional de Educação 
(PNE) sejam alcançadas.Ou-
tro objetivo é pautar a política 
educacional segundo diretrizes 
de mercado. De acordo com o 
plano de governo de Bolsonaro, 

A educação infantil está estagnada no país e deverá adotar um 

novo modelo de gestão institucional no novo governo.

Pi
lla

r P
ed

re
ira

/A
g.

Se
na

do

Aguarda designação de rela-
tor, na Comissão de Serviços 
de Infraestrutura do Senado, 
o projeto que estabelece es-
tímulos para a produção de 
biogás, biometano e energia 
elétrica a partir do aproveita-
mento de resíduos sólidos em 
aterros sanitários. De autoria 
do senador Hélio José (Pros-
-DF), o projeto será analisado 
também pela Comissão de 
Meio Ambiente.

A proposta altera a Lei da 
Política Nacional de Resíduos 
Sólidos para incluir a elaboração 
e execução de projetos de ater-
ros sanitários que contemplem 
a geração de energia elétrica 
entre as iniciativas que podem 
ser atendidas por linhas de 
fi nanciamento do poder público. 
Além disso, permite que empre-
sas dedicadas a gerar energia a 
partir do aproveitamento dos 
resíduos sólidos em aterros 
sanitários possam receber 
incentivos fi scais da União, do 
estado ou do município.

“O aproveitamento dos 
resíduos sólidos é de funda-

Termelétrica movida a biogás de aterro sanitário,

na grande São Paulo.

Projeto permite aos titulares de cartórios decidir 
pela prestação dos serviços em qualquer dia e horário, 
respeitado o mínimo estabelecido na Lei dos Cartórios. 
A proposta do Senado altera essa legislação.

Hoje a lei determina que os serviços notariais 
e de registro serão prestados em dias e horários 
estabelecidos pelo juízo competente, atendidas as 
peculiaridades locais, com atendimento ao público 
de, no mínimo, seis horas diárias, podendo o serviço 
de registro civil ocorrer aos sábados, domingos e 
feriados no sistema de plantão.

O funcionamento decidido pelo titular deverá ser 
previamente comunicado ao juiz, mas não depen-
derá de autorização. Ainda segundo a proposta do 
Senado, o tabelião de notas poderá lavrar escrituras 
e procurações públicas, testamentos públicos e atas 
notariais; reconhecer fi rmas e autenticar cópias fora 
da sede de sua serventia, respeitado o limite territorial 
do município. A lei atual já proíbe o tabelião de notas 

de praticar atos de seu ofício fora do município para 
o qual recebeu delegação. O projeto foi elaborado 
pela Comissão Mista de Desburocratização, que entre 
2016 e 2017 avaliou rotinas de órgãos e entidades 
da administração pública federal, com o objetivo de 
melhorar o ambiente de negócios como requisito para 
elevar as taxas de investimento e de crescimento 
do País. No caso dos cartórios, a comissão apontou 
como injustifi cável a restrição imposta ao horário de 
funcionamento dos serviços notariais e de registro. 

“Não deveria haver obstáculo algum a que os ofi ciais 
praticassem atos nos fi ns de semana e em períodos 
noturnos, especialmente porque a necessidade do 
mercado e dos indivíduos reclama esses serviços a 
todo momento. É o titular da serventia que deverá 
decidir, de acordo com as suas necessidades, se 
disponibilizará o serviço além do mínimo legal”, diz 
o relatório fi nal da comissão mista. O projeto será 
analisado pelo Plenário (Ag.Câmara).
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Novo governo promete mudanças 
profundas na educação

A educação é um dos principais desafi os no novo governo: o país se ressente de uma política 
educacional de qualidade, capaz de levar os estudantes a níveis maiores de conhecimento e a melhores 
oportunidades

sionais de educação. O ministro 
indicou, ainda, que sua política 
educacional dará mais autono-
mia a estados e municípios.

A proposta de Bolsonaro em 
defesa de mais autonomia a 
estados e municípios na defi -
nição de metas e prioridades 
na educação reafi rma a ideia 
de investir em privatizações. 
Uma das mudanças propostas 
pelo novo governo é a criação 
do “voucher educação”, que de-
termina a distribuição de vales 
para as famílias matricularem 
seus fi lhos no colégio privado 
que escolherem. O modelo 
tem como entusiastas o atual 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, e o secretário especial 
de Desestatização do Ministério 
da Economia, José Salim Mattar 
Júnior. Essa secretaria será 
responsável pelas privatizações 
no novo governo (Ag.Senado). 

a pirâmide de investimentos 
será invertida, transferindo 
recursos da educação superior 
para a básica (ensino infantil, 
fundamental e médio).

Ricardo Vélez Rodríguez, atual 

ministro da Educação, sinalizou 
os caminhos que deve seguir no 
comando do ministério, como o 
Escola Sem Partido, o combate 
ao que chama de ideologia de 
gênero e a valorização dos profi s-

Incentivos para geração de 
energia em aterros sanitários

mental importância para todos. 
Em primeiro lugar, porque dá 
um destino adequado a um 
recurso que, de outra forma, só 
traria problemas, notadamente 
para a saúde da população. 
Além disso, empreendimentos 
que geram energia a partir dos 
resíduos também reduzem 
a emissão de gases de efeito 
estufa, tão prejudiciais para 
o clima do planeta”, afi rma 

Hélio José na justifi cação do 
projeto.

Para o autor, o aproveita-
mento de resíduos sólidos em 
aterros sanitários traz bene-
fícios como a eliminação de 
agentes nocivos para a saúde da 
população, geração de energia 
próxima aos locais de consumo 
e redução da emissão de gases 
que causam o chamado efeito 
estufa (Ag.Senado).

PF investiga repasse de propina a 
diretores do BRB

10ª Vara da Justiça Federal em 
Brasília. Ainda não há detalhes 
sobre locais e volume de ações.

O esquema foi delatado pelos 
executivos da Odebrecht, do 
corretor Lúcio Bolonha Funaro, 
operador de propinas para o 
MDB, e do empresário Ricardo 
Siqueira Rodrigues. Rodrigues 

montou, em sociedade com 
Paulo Renato, o Fundo de In-
vestimento em Participações 
(FIP) para captar dinheiro para 
o extinto Trump Hotel, no Rio 
de Janeiro, atualmente conhe-
cido como LSH Lifestyle, que 
teria sido um dos investimentos 
benefi ciados pelo grupo (ABr).

Câmara publica 
renúncia de Jean Wyllys

Projeto permite ampliação de funcionamento dos cartórios
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TRIBUTAÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Quando uma empresa jurídica recebe uma nota fiscal avulsa de ser-
viços, ao dar entrada na nota fiscal, deve efetuar a retenção de INSS 
de 11% e os 20% patronal, descontando do valor a pagar? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

OS DESCONTOS OBTIDOS PELA EMPRESA SÃO CONSIDERADOS 
COMO RECEITA FINANCEIRA, HÁ INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS 
SOBRE O MESMO?

Esclarecemos que o desconto recebido é sim receita financeira tendo por 
base o art. 17 do decreto-lei n° 1.597/1977 e em assim sendo será pas-
sível de tributação pelo PIS e COFINS conforme o Decreto n° 8.426/2015.

ACIDENTE DE TRABALHO
Mesmo a empresa custeando plano de saúde para os empregados, em 
caso de acidente de trabalho a empresa estará obrigada a custear medi-
camentos, transporte, etc. para o tratamento? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA
Em quais situações a empresa pode pagar auxílio moradia para o 
funcionário em folha de pagamento, terá incidências, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

REDUÇÃO DE HORÁRIO E SALÁRIO
Em quais situações pode ser solicitado a redução de jornada e salário 
pela empresa? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FÉRIAS ANTES DO PARTO
Pode ser concedida férias para funcionária com mais de 36 semanas de 
gestação? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

VENDER O RELÓGIO DE PONTO
Empresa utilizava o Sistema Eletrônico de Ponto, entretanto foi extinta, 
pode vender o relógio de ponto para outra Empresa, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Rio Jordão Papéis S/A
CNPJ/MF - 77.961.431/0001-49

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Pelo presente Edital, ficam convidados os senhores acionistas, para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 12 de Fevereiro de 2019, às
09:00 horas, na sede social, Rua Vergueiro, nº 2087 - conjunto 408 - bairro Vila Mariana,
CEP 04.101-000, São Paulo (SP), para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) Alteração de remuneração dos membros da Diretoria; b) Consolidação do Estatuto
Social; c) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 29/01/2019.      (29, 30 e 31)

1ª Vara de Registros Públicos da Capital. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, 
expedido nos autos da Ação de Retificação de Registro de Imóvel, processo nº 1064070-
78.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Aline Aparecida de Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
Gustavo Backheuser, Ruth Backheuser, Adolpho Thiele, Pedro José da Silva, Josete Bezerra da 
Silva e Erna Thieli, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Maria Panzuto Di Siervi ajuizou 
pedido de Retificação de Registro de Imóvel, referente ao imóvel localizado na Rua Baltazar de 
Moraes, 698, com frente para a Praça Tamotsu Yamamura, com área de 178,34 m², matriculado sob 
nº 51.200/15º Oficial de Registro de Imóveis da Capital, Vila Gustavo, nesta Capital. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para notificação dos supra mencionados para, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias supra impugnem o feito sob pena de serem 
considerados verdadeiros os fatos alegados pela requerente. NADA MAIS. 

25ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1070900-94.2014. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 25ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). GUILHERME FERFOGLIA GOMES DIAS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a correquerida 
HOMA MONAJEM, CPF 213.065.858-05, que lhe foi proposta uma ação de Cobrança, também contra á 
Prosisa Informática LTDA e Outro, por parte de JORGE RAGHEB OBEID, objetivando a condenação 
dos réus ao pagamento de R$ 99.848,40, devidamente atualizado, referente aos alugueres vencidos e 
não pagos do imóvel situado na Rua dos Gusmões, 343, sala 202, Santa Ifigênia, nesta Capital, 
conforme Contrato de Locação Não Residencial firmado entre as partes em 25/08/2011, bem como, ao 
pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais Encontrando-se 
a correquerida em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos 
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a correquerida será considerada revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de novembro de 2018. 

5ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1051425-
87.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO SALVETTI D ANGELO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
FLAVIO MESSIAS DE OLIVEIRA, Brasileiro, CPF 276.068.438-5, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum por parte de Instituto Adventista de Ensino, alegando em síntese ser credor da 
importância de R$ 16.222,02 (setembro/2016), em razão do inadimplemento das mensalidades do 
período de março a dezembro de 2015 referente ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, 
constando como beneficiários Felipe Padilha de Oliveira e Guilherme Padilha de Oliveira, sob os nºs 
75217 e 77491, matriculados na 1ª Série do Ensino Médio e no 5º Ano do Ensino Fundamental. 
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 quinze dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de janeiro de 2019. 

7ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1039769-
65.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). ADRIANA BORGES DE CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
MAYARA DA SILVA (CPF 229.995.058-33) que AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA., ajuizou-
lhe uma ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 10.999,42 (ago/2018), oriundos de 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes referente as mensalidades 
não pagas no ano de 2013, bem como do saldo de confissão e novação de dívida. Estando a 
requerida em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 
20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, que a tornará isenta das custas e honorários 
advocatícios ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. No 
prazo de embargos, reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do 
valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá o devedor requerer seja 
admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 
de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do parágrafo 5º do artigo 701 do CPC. Fica advertida que será 
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - COOPERPAS10
EM LIQUIDAÇÃO - CNPJ 00.955.320/0001-03.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Srs. cooperados convocados para a Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 28 de 
fevereiro de 2019, às 16:00 h em primeira chamada, às 17:00 h em segunda chamada, e às 18:00 h em 
terceira e ultima convocação na Av. das Nações Unidas, 12.399 - 7º andar - conjunto 74 A - Brooklyn - São 
Paulo - SP, a mesma está sendo realizada no local apontado, em razão de melhor adequação do espaço físico 
aos cooperados convocados que se reunirão para tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 1) Prestação de contas do liquidante e posição atual da liquidação extrajudicial. O número de 
cooperados na data da publicação deste edital para efeitos de convocação, é de 167 (cento e sessenta e sete) 
cooperados. São Paulo, 30 de janeiro de 2019. Adolfo Manoel da Silva - Liquidante.

GB Realty Imóveis Empreendimentos e Participações Ltda
CNPJ (MF) nº 06.117.849.0001-26 - NIRE: 35226452904

Extrato da Ata de Reunião de Sócios realizada em 03/12/2018 
Data, Hora e Local: 03/12/2018 às 15 horas, na sede social. Presença: Totalidade dos sócios quotistas, BVC – Brazilian 
Venture Capital Ltd, CNPJ 08.151.803/0001-59 e, Alexander Iliovits, CPF 362.899.868-99, RG/RNE 43.983.161-1-SP, neste 
ato representados por seus procuradores, Paulo de Tarso Pestana de Godoy, RG 18.429.279 SSP/SP, CPF 115.123.038-36 e 
David Reich, RG 10.847.979-1 SSP/SP, CPF 082.597.918-89; Ordem do Dia: i) Proposta de exclusão de todos os bens imóveis 
que compõem o capital da Sociedade por conferência de bens, cujo valor é de R$ 1.265.000,00, reduzindo o capital social a 
R$ 0,00; ii) Proposta de que o valor do capital social seja integralizado no valor de R$ 10.000,00, em moeda corrente nacional; 
4. Deliberações: Posto a ordem do dia em discussão e votação, os sócios, por unanimidade, aprovaram ambas sem reservas 
e restrições, pois após estudos realizados, chegaram à conclusão que era conveniente a redução integral e exclusão do capital 
social no valor anteriormente informado, retirando todos os imóveis objeto de conferência de bens, que formavam o capital social, 
voltando ao seu estado original, bem como de que o mesmo passe a ser de R$ 10.000,00, mediante integralização em moeda 
corrente nacional. Consignou-se ainda, que a deliberação de exclusão dos bens que implicam em redução de capital, a qual foi 
aprovada acima, somente tornar-se-á efi caz após o decurso do prazo de 90 dias de sua publicação, em cumprimento aos artigos 
1082 e 1084 da Lei 10.406 de 10/01/2002 (Código Civil Brasileiro), para posterior arquivamento na JUCESP. Encerramento: 
Formalidades legais. Sócios Quotistas: BVC – Brazilian Venture Capital Ltd, presente por Paulo de Tarso Pestana de Godoy 
e presente por David Reich. Alexander Iliovits, presente por Paulo de Tarso Pestana de Godoy e presente por David Reich. 
Advogado: Paulo de Tarso Pestana de Godoy - OAB/SP 140.088.

N.E.Z.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A.
(em organização)

Ata da AGC de S.A. realizada em 01/06/17
Aos 01/06/17, às 09:45 hs, na sede, com a totalidade do capital social.  Mesa: Sueli de Fátima Ferretti - Presidente; Cleber Faria Fernan-
des  - Secretário. Deliberações: (a) constituir a N.E.Z.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A., sociedade por ações com sede 
em SP/SP, na Rua Pamplona, 724 - 7° andar, conjunto 77; (b) fixar o capital social da Companhia em R$ 500,00 dividido em 500 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas, nesta data, conforme boletins de subs-
crição anexos. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da Companhia, que passa a fazer parte integrante da presente ata; 
(d) aprovar, nos termos, do § 12 art. 130 da Lei nº 6.404/76, lavrar a ata desta assembleia em forma de sumário; (e) eleger as pessoas 
abaixo qualificadas para compor a Diretoria com mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 
2018. Diretores: Sueli de Fátima Ferretti, CPF/MF nº 764.868.778-04, para o cargo de diretora. Cleber Faria Fernandes, CPF/MF nº 
192.212.358-74, para o cargo de diretor. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam aunda qye não estão impedidos, por lei especial, 
de exercerem administração da sociedade. São Paulo, 01/06/17. Visto do Advogado: Renato Dias Pinheiro - OAB/SP 105.311-A - OAB/
RJ 19.553. Estatuto Social - Capítulo I - Da. Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - A N.E.Z.S.P.E. Empreendimentos 
e Participações S.A. é uma sociedade anônima que rege-se por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem 
aplicáveis. Artigo 2º - A companhia tem sede e foro em SP/SP, na Rua Pamplona n° 724, 7º andar, conjunto 77, Bairro Jardim Paulista, 
podendo abrir filiais, agências ou escritórios por deliberação da diretoria. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social a participação 
em outras Sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior (“holding”). Artigo 4º  - A Sociedade terá prazo indeterminado 
de duração. Capítulo II - Do Capital - Artigo 5º - O capital social é de R$ 500,00, representado por 500 ações, sendo todas ordinárias 
nominativas, sem valor nominal, sendo R$ 200,00 integralizados e o restante a integralizar no prazo de 12 meses a contar desta as-
sembleia. § 1º - Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. § 2º - As ações provenientes de aumento de capital serão 
distribuídas entre os acionistas, na forma da lei, no prazo que for fixado pela Assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. § 3º 
- Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito 
de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social, para posteriormente aliená-las, observadas as normas 
legais e regulamentares em vigor. Capítulo III - Da Assembleia Geral - Artigo 6º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 
4 primeiros meses após o encerramento do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. § 1º - A 
Assembleia Geral será presidida por acionistas ou diretor eleito no ato, que convidará, dentre os diretores ou acionistas presentes, o 
secretário dos trabalhos. § 2º - As deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas 
em lei e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de voto, não computando os votos em 
branco. Capítulo IV - Da Administração - Artigo 7º - A administração da Companhia será exercida por uma diretoria, composta por no 
mínimo 2 e no máximo 10 membros, todos com a designação de diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos 
anualmente pela Assembleia Geral, permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a 
posse dos novos eleitos. § 1º - Os diretores ficam dispensados de prestar caução e seus honorários serão fixados pela Assembleia Geral 
que os eleger. § 2º - A investidura dos diretores nos cargos far-se-á por termo lavrado no livro próprio. Artigo 8º- No caso de impedimento 
ocasional de um diretor, suas funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado 
deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. Artigo 9º  - A diretoria tem amplos poderes de 
administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos necessários para gerenciar a Sociedade e representá-la 
perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante qualquer autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; 
exercer os poderes normais de gerência; assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar cheques; 
abrir, operar e encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garantias, adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou 
em parte, bens móveis ou imóveis. Artigo 10º- A representação da Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os 
atos referidos no artigo nono competem a qualquer diretor, agindo isoladamente, ou a um ou mais procuradores, na forma indicada nos 
respectivos instrumentos de mandato. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela assinatura isolada de qualquer diretor, devendo os 
instrumentos de mandato especificarem os poderes conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de validade não superior 
a um ano, exceto em relação às procurações “ad judicia”, as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. § Único: Depen-
derão da aprovação de acionistas representando a maioria do capital social a prestação de avais, fianças e outras garantias em favor 
de terceiros. Artigo 11º - Compete à diretoria superintender o andamento dos negócios da Companhia, praticando os atos necessários 
ao seu regular funcionamento. Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 12º - A companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento 
não permanente que, quando instalado, deverá ser composto de, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros efetivos e igual número de 
suplentes, acionistas ou não. § Único - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato 
de 1 ano, permitida a reeleição. Capítulo VI - Disposições Gerais - Artigo 13º - O exercício social da Sociedade coincide com o ano 
civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Quando do encerramento do exercício social, a Sociedade preparará um balanço 
patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas por Lei. Artigo 14º - Os lucros apurados em cada exercício terão o destino 
que a Assembleia Geral lhes der, conforme recomendação da diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e 
depois de feitas as deduções determinadas em Lei. Artigo 15º - Mediante decisão de acionistas representando a maioria do capital social, 
a Sociedade poderá preparar balanços intercalares a qualquer momento, a fim de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos 
menores. Artigo 16º - A Sociedade distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo previsto e ajus-
tado nos termos da legislação aplicável. Artigo 17º - A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da 
Assembleia Geral, com o quórum de acionistas representando a maioria do capital social, a qual determinará a forma de sua liquidação, 
elegerá os liquidantes e fixará a sua remuneração. Artigo 18º - Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia, baseada 
neste estatuto social, será proposta no foro da Comarca de SP/SP. Jucesp sob o NIRE nº 3530050758-4 em 17/08/2017. Flávia Regina 
Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Promontório Participações e Investimentos S.A. (nova denominação de N.E.Z.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A.)
CNPJ/MF nº 28.439.104/0001-16 - NIRE nº 35.300.507.584 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Sociedade por Ações, realizada em 31 de agosto de 2018
Aos 31/08/18, às 10 hrs, na sede, com a totalidade. . Mesa: Paulo Sérgio Braga Barboza - Presidente, Matheus Kruschewsky Silv - Secretário. Deliberações: (i) Sueli de Fátima Ferretti, CPF/MF nº 
764.868.778-04; e (ii) Cleber Faria Fernandes, CPF/MF nº 192.212.358-74. 2. Eleger os seguintes membros da diretoria da Companhia, com mandato até a posse dos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária 
de 2020: (i) Sr. Paulo Sérgio Braga Barboza, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 9.440.155 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.874.308-01 residente e domiciliado na 
cidade e Estado de São Paulo, na Rua James Ferraz Alvim, nº 313, apto. 91-A, CEP 05641-020, para o cargo de Diretor sem denominação específica; e (ii) Sr. Matheus Kruschewsky Silva, brasileiro, casado, 
administrador, portador da cédula de identidade RG nº 09189542-15 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 815.494.405-78, residente e domiciliado na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Arthur de 
Azevedo Machado, nº 532, apto. 301, CEP 41770-790, para o cargo de Diretor sem denominação específica. 1.1. A posse dos membros da Diretoria ora eleitos fica condicionada à assinatura dos respectivos 
termos de posse, lavrados em livro próprio. 1.2. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei n° 6.404/76, não tendo sido condenados à pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas 
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 3. Aprovar a remuneração anual global dos administradores para o presente exercício social em até R$ 200.000,00. 
Caberá à diretoria a delimitação e a alocação da remuneração entre os membros da administração. 4. Considerando que o capital social da Companhia foi integralizado em sua totalidade, aprovar o aumento do 
capital social da Companhia em R$ 1.199.500,00, com a emissão de 1.199.500 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00 (um real) por ação, sendo 1.199.500 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal subscritas pelo Reag 27 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, fundo de investimento em participações multiestratégia, CNPJ/MF nº 
28.141.256/0001-38, constituído sob a forma de condomínio fechado, pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 578, de 30/08/16 (“Reag 27”), neste ato representado por sua gestora REAG 
Gestora de Recursos Ltda., com sede em SP/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 1.702, Jardim Paulistano, CNPJ/MF nº 18.606.232/0001-53, autorizada pela CVM para administrar carteira 
de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 13.327, de 11/10/013 (“Gestora”). O Reag 27 formaliza que as referidas ações ora subscritas serão integralizadas em moeda corrente nacional no prazo de 12 
meses a contar da presente data, conforme boletim de subscrição. 5. Em decorrência do acima exposto, os acionistas formalizam que o capital social da Companhia passa de R$500,00, representado por 500 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal para R$1.200.000,00 representado por 1.200.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. As ações ora emitidas conferirão aos seus titulares os 
mesmos direitos conferidos às ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos de seu Estatuto Social e da legislação aplicável, garantindo a seus titulares a atribuição de dividendos e todos os outros 
benefícios que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da data de sua integralização; 6. Os acionistas aprovam, ainda, reformar integralmente o Estatuto Social da Companhia. Nada mais. São Paulo, 
31/08/18. Visto do Advogado: Daniel L. Monteiro - OAB/SP no 197.234. Estatuto Social - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1 A Promontório Participações e Investimentos S.A. é 
uma sociedade regida por este Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe sejam aplicáveis (“Companhia”). Artigo 2 A Companhia tem sede em SP/SP, na Rua Pamplona, n.º 724, 7.º andar, cj. 77, Jardim 
Paulista, podendo abrir filiais, agências ou escritórios por deliberação da diretoria. Artigo 3 Constitui objeto da Companhia a participação em outras sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior 
(“holding”). Artigo 4 O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações - Artigo 5 O capital social é de R$ 1.200.000,00, dividido em 1.200.000 de ações ordinárias, todas 
nominativas e sem valor nominal. Artigo 6 Cada ação dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral de Acionistas. Artigo 7 Na proporção do número de ações que possuírem, os acionistas terão 
preferência para a subscrição do aumento de capital. Os acionistas terão também direito de preferência para subscrição para emissão de debêntures conversíveis em ações, bônus de subscrição e partes 
beneficiárias conversíveis em ações emitidas para alienação onerosa e também na conversão desses títulos em ações ou na outorga e no exercício de opção de compra de ações, exceto, nesta última hipótese, 
quando decorrente de plano aprovado pela Assembleia Geral em benefício dos administradores ou empregados da Companhia. § Único. É vedada à Companhia a emissão de partes beneficiárias. Capítulo III 
- Diretoria - Artigo 8 A Companhia será administrada por uma Diretoria composta de, no mínimo, 2 e, no máximo, 5 Diretores. § 1º. Compete à Diretoria, observado o estabelecido nos Artigos 12, 13 e 14 deste 
Estatuto Social: (i) a representação da Companhia, ativa e passivamente, bem como a prática de todos os atos necessários ou convenientes à administração dos negócios sociais, podendo para tanto, respeitados 
os limites previstos em lei ou no presente Estatuto Social, exercer os poderes normais de gerência; (ii) representar a Companhia em juízo ou fora dele, inclusive perante qualquer autoridade pública e órgãos 
governamentais federais, estaduais ou municipais; e (iii) constituir, em nome da Companhia, procuradores com os poderes da cláusula “ad judicia et extra” e representá-la perante quaisquer repartições públicas 
federais, estaduais e municipais. § 1º. A diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos necessários para gerenciar a Companhia e representá-la 
perante terceiros, em juízo ou fora dele. § 2º. No caso de vacância de cargo da Diretoria, a respectiva substituição será deliberada por Assembleia Geral de Acionistas, a ser convocada no prazo de 30 dias, contados 
da vacância. § 3º. As reuniões da Diretoria serão convocadas por qualquer dos Diretores, sempre que o interesse social assim exigir, sendo que em caso de empate, o tema em questão será submetido à 
apreciação dos Acionistas. § 4º. Na ausência de determinação de período de validade nas procurações outorgadas pela Companhia, presumir-se-á que as mesmas foram outorgadas pelo prazo de 1 (um) ano. 
Artigo 9. Os Diretores serão acionistas ou não, residentes no Brasil, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas com mandato de 2 anos, podendo ser reeleitos. Artigo 10. Os Diretores tomarão posse em seus 
cargos mediante termo assinado no Livro de Atas das Assembleias Gerais de Acionistas. Artigo 11. Em caso de vacância, a Assembleia Geral de Acionistas elegerá o substituto para completar o mandato. Artigo 
12. A representação da Companhia se fará mediante a assinatura de dois Diretores em conjunto ou de qualquer Diretor em conjunto com um procurador. Os procuradores serão constituídos por mandato expresso 
outorgado em nome da Companhia por dois Diretores em conjunto, com especificação dos poderes conferidos e prazo determinado de validade, salvo os mandatos ad judicia, que poderão ser por prazo 
indeterminado. Artigo 13. Sem prejuízo das demais matérias que lhe são atribuídas por lei ou por este Estatuto Social, compete à Diretoria, sem que para tanto seja necessária a aprovação prévia de Acionistas 
reunidos em Assembleia Geral: (i) aprovar o quadro de funcionários, determinando suas atribuições e respectivos proventos; (ii) elaborar as instruções que forem necessárias para o andamento das operações 
da Companhia; (iii) proceder à contratação e/ou renovação de empréstimos e/ou financiamentos que conjunta ou isoladamente perfaçam a quantia de até R$ 100.000,00 por exercício social; (iv) aprovar a 
celebração, alteração ou rescisão de qualquer contrato da Companhia, incluindo contratos de trabalho celebrados com qualquer pessoa associada a um acionista da Companhia, cujo valor implique em obrigações 
para a Companhia que conjunta ou isoladamente perfaça a quantia de até R$100.000,00 por exercício social; (v) observar o disposto nos artigos 28, 29, e 30 do Estatuto Social, quando e se aplicável; e (vi) escolher 
e destituir os auditores independentes da Companhia, conforme aplicável. § Único. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer Diretor, procurador 
ou funcionário que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos aos objetivos sociais, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, salvo 
quando expressamente autorizados pela Assembleia Geral de Acionistas. Artigo 14. Compete à Diretoria, mediante a aprovação prévia de Acionistas reunidos em Assembleia Geral, a prática dos seguintes atos: 
(i) contratação de empréstimos ou outras formas de financiamento, com ou sem garantias, incluindo a cessão de direitos creditórios da Companhia, excetuadas as hipóteses descritas no inciso “iii” do Artigo 13 
acima; (ii) aprovação de outorga de hipoteca, alienação fiduciária, cessão fiduciária, bem como a oneração ou constituição de gravame quaisquer bens da Companhia; (iii) aprovar a realização de investimentos 
e desinvestimentos pela Companhia; (iv) aprovar a aquisição ou alienação de participação acionária relevante detida pela Companhia em qualquer sociedade; (v) aprovar a alteração de qualquer contrato social 
ou estatuto social, relativo a companhia ou associação no qual a Companhia figure como acionista, quotista ou sócia; (vi) autorizar a compra e alienação de bens do ativo permanente que em uma operação ou 
em uma série de operações dentro de um mesmo exercício social perfaçam quantia superior a R$100.000,00 (cem mil reais); e (vii) aprovar a celebração de contrato que implique transferência, a terceiros, de 
tecnologia, venda, licenciamento ou renúncia de patentes, marcas registradas, informações técnicas ou know-how, detidas pela Companhia. Capítulo IV - Assembleia Geral de Acionistas - Artigo 15. A 
Assembleia Geral de Acionistas será instalada ordinariamente a cada ano nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social para: (i) tomar as contas dos Diretores e examinar, discutir e votar 
as demonstrações financeiras da Companhia; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e (iii) eleger os Diretores e os membros do Conselho Fiscal, quando for 
o caso, e fixar sua remuneração. Artigo 16. A Assembleia Geral de Acionistas poderá ser convocada extraordinariamente a qualquer tempo para decidir sobre todos os negócios relativos ao objeto da Companhia 
e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento, com a competência privativa definida em lei. A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária poderão ser 
cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora. Artigo 17. Os trabalhos e deliberações da Assembleia Geral constarão de ata, ainda que em forma sumária, lavrada em livro próprio. § 
Único. A ata ou sumário das decisões das Assembleias Gerais deverá ser encaminhada ao gestor do fundo, se o acionista for um Fundo de Investimento em Participações, em até 05 (cinco) dias úteis contados 
da realização da respectiva Assembleia Geral. Artigo 18. A Assembleia Geral, seja ordinária ou extraordinária, se instalará com a presença de acionistas que representem no mínimo 2/3 (dois terços) do capital 
social com direito de voto e suas deliberações serão válidas quando tomadas por maioria absoluta de votos dos acionistas presentes. § Único. As Assembleias Gerais serão realizadas, preferencialmente, na 
sede da Companhia, sendo admitida participação por meio de teleconferência, videoconferência ou outros meios de comunicação e tal participação será considerada presença pessoal em referida Assembleia. 
Neste caso, os Acionistas que participem remotamente da Assembleia em questão deverão expressar seus votos, na data da reunião. Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 19. O Conselho Fiscal não é órgão 
permanente e funcionará apenas nos exercícios sociais em que for instalado pela Assembleia Geral de Acionistas. O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, será composto de 3 membros efetivos e 3 
membros suplentes. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger. Quando em funcionamento, o Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente no décimo dia 
útil do segundo mês subsequente a cada trimestre civil, independentemente de convocação, e extraordinariamente nos casos previstos em lei por convocação da maioria de seus membros, feita por telegrama, 
carta registrada, telefax ou e-mail, com 10 dias de antecedência. Capítulo VI - Exercício Social e Demonstrações Financeiras - Artigo 20. O exercício social termina em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 
21. No encerramento de cada exercício social, os Diretores farão elaborar as demonstrações financeiras da Companhia para submetê-las à aprovação da Assembleia Geral de Acionistas juntamente com proposta 
de destinação do lucro líquido verificado no exercício social. § Único. As demonstrações financeiras anuais da Companhia deverão ser auditadas por auditoria independente devidamente registrada na Comissão 
de Valores Mobiliários e previamente aprovada pelos acionistas. Artigo 22. Eventuais prejuízos e a provisão para o imposto de renda serão deduzidos do resultado de cada exercício social. A parcela de 5% do 
lucro líquido de cada exercício social será destinada à constituição da reserva legal, que não excederá 10% do capital social. O dividendo mínimo anual obrigatório será de 25% do lucro líquido ajustado na forma 
da lei, podendo os acionistas deliberar sobre a retenção de todo o lucro, mediante deliberação em assembleia geral. O lucro remanescente terá a destinação determinada pela Assembleia Geral de Acionistas. § 
Único. Os Diretores poderão determinar que a Companhia levante balanços semestrais ou por períodos menores, inclusive para fins de distribuição de dividendos com base nos lucros líquidos apurados. Artigo 
23. Observadas as disposições legais pertinentes, a Companhia poderá pagar a seus Acionistas, por deliberação da Assembleia Geral, juros sobre o capital próprio, os quais poderão ser imputados ao dividendo 
mínimo obrigatório. Capítulo VII - Dissolução - Artigo 24. A Companhia se dissolverá nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, que deliberará sempre sobre o modo da 
liquidação e nomeará o liquidante. Capítulo VIII - Disposições Gerais - Artigo 25. A reunião ou a assembleia tornam-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que delas 
seria objeto. Artigo 26. A Companhia deverá observar os acordos de acionistas arquivados em sua sede, devendo a Diretoria abster-se de lançar transferências de ações e o Presidente da Assembleia Geral 
abster-se de computar votos contrários aos seus termos, nos termos do artigo 118 da Lei 6.404/76, conforme alterada. Artigo 27. Em tudo o que for omisso o presente Estatuto Social, serão aplicadas as 
disposições legais pertinentes. Artigo 28. Sendo acionista um Fundo de Investimento em Participações, o fica estabelecido que seu gestor deverá participar de todas as reuniões da Diretoria, mesmo que o Fundo 
de Investimento em Participações, se comprometendo os Diretores a prover o gestor de todas as informações necessárias previamente a realização da respectiva reunião. Artigo 29. Sendo o acionista um Fundo 
de Investimento em Participações, enviar mensalmente ao seu gestor relatório a respeito das operações e resultados da Sociedade. Artigo 30. Sendo o acionista um Fundo de Investimento em Participações, 
fornecer ao gestor na forma e periodicidade solicitada todas as informações e documentos necessários para que este possa subsidiar a administradora do Fundo de Investimento em Participações e auditor a 
respeito das demonstrações contábeis e informações periódicas para Comissão de Valores Mobiliários. Artigo 31. A Companhia e sua Diretoria, se comprometem a disponibilizar aos seus acionistas todos os 
contratos com partes relacionadas, acordo de acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários da emissão da Companhia. Artigo 32. No caso de abertura de 
capital e obtenção de registro de companhia aberta categoria “A”, a Companhia obriga-se, perante seus acionistas, a aderir a segmento especial de bolsa de valores ou de entidade administradora de mercado 
de balcão organizado que assegure, no mínimo, práticas diferenciadas de governança corporativa previstas nos incisos anteriores. Capítulo IX - Arbitragem - Artigo 33. A Companhia, seus acionistas e 
administradores obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, de acordo com o regulamento da Câmara de Arbitragem Brasil-Canadá, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, 
relacionada com ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na legislação aplicável, neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo 
Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil. § Único. Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia, baseada neste Estatuto Social, será proposta no foro de SP/SP. Jucesp nº 
479.157/18-2 em 10/10/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CONSENSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Torna Público que solicitou junto à
Secretaria de Gestão Ambiental a Renovação da Licença de Operação p/ Fabricação de
compressores para uso industrial, peças e acessórios, na Rua Roberto Scarpelli Amadeo
Bigucci, nº 451 Galpão 1 - Parque Espacial - Município: SBCampo - Cep:  09812-210.

Edital de Praça Judicial. 14ª Vara Cível do Fórum Central Cível – Comarca de São Paulo/SP. Edital 
de 1ª e 2ª Praça sobre bem imóvel e para intimação dos requeridos Sergio Ricardo Rodrigues 
Belém (CPF: 006.676.278-20 do casal), seu cônjuge, Ivone Conceição Rodrigues Belém (CPF: 
006.676.278-20, do casal) e demais interessados, expedido na Ação Ordinária de nº 0184885-
34.2009.8.26.0100, em trâmite na 14ª Vara Cível do Fórum Central Cível - Comarca de São Paulo/
SP, requerida por ANTONIO FERRARI (CPF: 057.270.738-04). A Dra. Márcia Tessitore, Juíza de 
Direito na forma da Lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do CPC, Faz Saber que levará a praça o 
bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da Zukerman Leilões (www.zukerman.com.
br), em condições que segue: 1. Descrição do Imóvel: Um terreno situado à Rua João Rudge entre 
os nºs 582 e 600, constituído de parte dos lotes 40 e 41, no 23ª subdistrito – Casa Verde, medindo 
7,75m de frente, por 25,65m da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma 
largura da frente, confrontando do lado direito, de que da rua olha para o terreno, com o prédio nº 
582 da Rua João Rudge, antes com Berko Montelmaches, do lado esquerdo e nos fundos com o 
terreno da Vila Particular, que tem entrada pelo nº 600 da mesma Rua João Rudge. Contribuinte nº 
306.119.006-7. Objeto da matricula nº 55.396 do 8º CRI da Capital/SP. Benfeitorias: edificação (casa 
sobrada) possuindo na parte superior, 03 dormitórios, no andar térreo garagem para 05 carros, sala 
principal de jantar, copa, lavabo, cozinha, área de lazer e churrasqueira. Obs. Consta na referida 
matrícula, conforme R.1 (10/09/1982) partilha homologada por sentença em 16/02/1977 a cada um 
dos filhos adquirentes. ÔNUS: Av-7. (18/10/2010) - penhora da metade ideal do imóvel à Prefeitura 
do Município de São Paulo; Av-8. (29/12/2010) - penhora da metade ideal ao Município de São Paulo; 
Av-10. (10/02/2017) – a penhora exequenda. 2. Avaliação Total: R$ 1.336.337,75 (Dezembro/2018 
- Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). 3. Débito Exequendo: 
R$ 902.709,66 (Junho/2018 - Fls. 614) 4. Visitação - Não há visitação. 5. Datas das Praças – 1ª 
Praça começa em 28/03/2019, às 14h45min, e termina em 01/04/2019 às 14h45min e; 2ª Praça 
começa em 01/04/2019, às 14h46min, e termina em 22/04/2019, às 14h45min. 6. Condições de 
Venda e Informação – edital completo com forma de pagamento, lance mínimo comissão do leiloeiro 
e demais condições no site www.zukerman.com.br. Dúvidas e Esclarecimentos: Pessoalmente 
perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida 
Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2388-8283 e email: 
contato@zukerman.com.br. Ficam os requeridos, Sergio Ricardo Rodrigues Belém, seu cônjuge, 
Ivone Conceição Rodrigues Belém, e demais interessados, Intimados das designações supra, caso 
não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Dos autos não constam recursos ou causa 
pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. 
São Paulo, 16 de janeiro do ano 2019. 

2ª Vara da Família e Sucessões – Regional Butantã. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Daniel Norio Nishiyama, REQUERIDO 
POR Helena Yoriko Fujimoto Nishiyama e outro - PROCESSO Nº1004316-42.2015.8.26.0704. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente 
edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 07 de novembro de 2016, 
foi decretada a INTERDIÇÃO de Daniel Norio Nishiyama, CPF 441.446.518-43, declarando-o(a) 
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como 
CURADORES, em caráter DEFINITIVO, os Srs. Hisao Nishiyama e Helena Yoriko Fujimoto 
Nishiyama. 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 maio de 2017. 

Pólen Impacto Social S.A.
(CNPJ/MF em constituição)

Ata da Assembleia Geral de Constituição
Em 27/09/2018, às 9h00, na Rua Teodoro Sampaio, 1647, Subsolo 2, São Paulo-SP, reuniram-se em Assembleia Geral de Constituição os subscritores da 
totalidade do capital social da Pólen Impacto Social S.A., conforme se verificou pelas assinaturas apostas na Lista de Presenças que constitui o Anexo I 
à presente ata, a saber: 1. Sérgio Castelo Serapião, RG nº 19.520.522-4 SSP/SP e CPF/MF nº 086.318.898-22; e 2. Fernando Shayer, RG nº 22.218.916-2 
SSP/SP e CPF/MF nº 066.182.178-14. Foi indicado para dirigir os trabalhos Fernando Shayer, que convidou a mim, Sérgio Castelo Serapião, para 
secretário, ficando desta forma constituída a mesa dirigente. Assim constituída a mesa e verificadas as condições legais para deliberação, o presidente da 
mesa declarou instalada a Assembleia e informou que, como já era do conhecimento de todos, a Assembleia tinha por finalidade a constituição de uma 
sociedade por ações, sob a denominação de Pólen Impacto Social S.A., conforme projeto de estatuto social que constitui o Anexo II ao presente instru-
mento. O capital social é de R$ 5.000,00, dividido em 5.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com direito a voto. De acordo com o disposto 
no artigo 14 da Lei nº 6.404/76, foi fixado o preço de emissão em R$ 1,00 por ação. O capital foi totalmente subscrito neste ato e está integralizado em 10% 
dez por cento, tendo sido constatada a realização, em moeda corrente nacional, de R$ 500,00 depositados em conta vinculada no Banco do Brasil S.A., 
nos termos dos artigos 80, III e 81 da Lei nº 6.404/76, tudo de acordo com o Boletim de Subscrição anexo, que fica fazendo parte integrante desta ata como 
Anexo III. Cumpridos, assim, os requisitos preliminares à constituição da Companhia, competia à Assembleia discutir e votar o projeto do estatuto social. 
Realizada a votação, verificou-se que o referido projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes, com a redação constante do Anexo II à presente ata. 
Nessas condições, o Sr. Presidente solicitou aos acionistas que procedessem à eleição dos Diretores da Companhia, com mandatos de 2 anos, tendo sido 
eleitos, por unanimidade, conforme segue: (a) Sérgio Castelo Serapião, RG nº 19.520.522-4 SSP/SP e CPF/MF nº 086.318.898-22, como Diretor Presidente 
da Companhia ; e (b) Fernando Shayer, RG nº 22.218.916-2 SSP/SP e CPF/MF nº 066.182.178-14, como Diretor da Companhia. Os Diretores ora eleitos 
serão investidos em seus cargos por meio da assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio e declaram para os devidos fins não 
estarem impedidos, por lei especial, e nem condenados ou se encontrarem sob efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a Assembleia Geral e lavrada esta Ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 27/09/2018. Assinaturas: Mesa: 
Fernando Shayer – Presidente; Sérgio Castelo Serapião – Secretário. Visto do(a) Advogado(a): Patrícia Porto Braga Aguiar OAB/SP nº: 301177. Anexo 
II – Estatuto Social. Capítulo I – Denominação, Sede e Duração. Artigo 1. A Pólen Impacto Social S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de 
capital fechado, que se rege por este Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis, em especial pela Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”). 
Artigo 2. A Companhia tem sede na Rua Teodoro Sampaio, 1647, Subsolo 2, São Paulo-SP. § Único. A Companhia pode, por deliberação da Assembleia 
Geral, abrir, transferir ou encerrar filiais, agências, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos em qualquer parte do território nacional ou no exterior. 
Artigo 3. A Companhia terá prazo indeterminado de duração. Capítulo II – Objeto Social. Artigo 4. A Companhia tem por objeto: (a) Operação de portais 
de conteúdo de internet; (b) Desenvolvimento de estudos, pesquisas, e oportunidades de capacitação, treinamento e disseminação de conhecimento; (c) 
Promoção e estruturação de investimento social privado, bem como articulação de segmentos e organizações por meio de desenvolvimento e execução 
de eventos e seminários; (d) Desenvolvimento e promoção de programas de pós-graduação e extensão à distância; (e) Promoção da integração entre 
empresas e escolas, programas de estágios remunerados e não remunerados, cursos livres de desenvolvimento, aperfeiçoamento profissional e gerencial; 
e (f) Desenvolvimento de outras atividades relacionadas com os objetos acima citados. § Único. O exercício das atividades relacionadas ao objeto social 
da Companhia deverá considerar: (a) Os interesses de curto e longo prazo da Companhia e de seus acionistas; e (b) Os efeitos econômicos, sociais, 
ambientais, e jurídicos de curto e longo prazo das operações da Companhia em relação aos empregados ativos, fornecedores, consumidores e demais 
credores da Companhia e de suas eventuais subsidiárias, como também em relação à comunidade em que ela atua local e globalmente. Capítulo III – 
Capital Social. Artigo 5. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, é no valor de R$ 5.000,00, dividido em 5.000 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal (cada uma doravante denominada “Ação”). § 1º. O capital, totalmente subscrito e não integralizado, será 
integralizado pelos acionistas em moeda corrente nacional, créditos e/ou bens, até 31/12/2019. § 2º. Cada ação confere a seu titular o direito a um voto nas 
deliberações da Assembleia Geral. Artigo 6. É vedado aos acionistas caucionar ou, de qualquer forma, empenhar ou onerar suas ações de capital, no todo 
ou em parte, salvo em favor da Companhia ou mediante aprovação prévia de acionistas representando a maioria do capital da Companhia. Artigo 7. As 
ações não poderão ser cedidas, transferidas ou alienadas a terceiros, a qualquer título, total ou parcialmente, sem o consentimento de acionistas represen-
tando a maioria do capital da Companhia. Capítulo IV – Assembleia Geral. Artigo 8. Os acionistas reunir-se-ão em Assembleia Geral ordinariamente nos 
4 meses seguintes ao término do exercício social, e extraordinariamente sempre que os interesses sociais ou a lei assim exigirem. § 1º. As Assembleias 
Gerais serão convocadas por qualquer Diretor, e, nos casos previstos em lei, pelos acionistas, mediante aviso publicado no Diário Oficial do Estado e em 
um jornal de grande circulação, com antecedência mínima de 8 dias da data da Assembleia, observado o procedimento previsto na Lei das S.A. § 2º. A 
Assembleia Geral será instalada por qualquer Diretor e presidida por um acionista eleito pelos presentes, o qual caberá a designação do secretário. Artigo 
9. Exceto se de outra forma previsto em lei ou neste Estatuto Social, as deliberações dos acionistas serão tomadas por maioria simples de ações com direito 
a voto presentes à Assembleia Geral (cinquenta por cento das ações com direito a voto presentes, mais uma ação com direito a voto). § 1º. As matérias 
abaixo deverão ser aprovadas em quórum qualificado, mediante voto favorável de, no mínimo, 90% do capital votante da Companhia, sob pena de nulidade 
de tal deliberação: (a) alteração do objeto social da Companhia ou participação em qualquer atividade não prevista em seu plano de negócios; (b) qualquer 
alteração do Estatuto Social da Companhia; (c) emissão de novas ações ordinárias ou preferenciais da Companhia; (d) redução ou aumento do capital da 
Companhia, resgate ou recompra de ações; (e) realização de operações de fusão, cisão, incorporação, incorporação de ações, venda de substancialmente 
todos os seus ativos, ou transformação da Companhia; (f) operações entre a Companhia e partes relacionadas da Companhia ou de seus acionistas; (g) 
distribuição de dividendos ou juros sobre o capital próprio; (h) aprovação de plano de opção de ações da Companhia, bem como qualquer alteração do 
referido plano; e (i) aprovação do orçamento anual ou plano de negócios da Companhia ou qualquer operação de investimento ou endividamento que não 
esteja especificamente prevista no plano de negócios. § 2º. O exercício do direito de voto em qualquer Assembleia Geral em violação ao disposto neste 
artigo deverá ser nulo e inválido com relação à Companhia, os acionistas e quaisquer terceiros. Capítulo V – Administração. Artigo 10. A Companhia será 
administrada por 2 Diretores, acionistas ou não, residentes no Brasil, eleitos e destituídos pela Assembleia Geral para mandatos de 2 anos, permitida a 
reeleição. O Diretor Presidente tem os poderes para gerir individualmente a Companhia, observadas as limitações impostas neste Estatuto Social. Artigo 
11. A Companhia será representada e se obrigará: (a) pela assinatura isolada do Diretor Presidente; (b) pela assinatura conjunta do outro Diretor e 1 
procurador, ou de 2 procuradores, sempre agindo em conjunto, estritamente de acordo com os poderes que lhe forem conferidos no respectivo instrumento 
de mandato, limitado aos poderes ali contidos, que tenha sido firmado pelo Diretor Presidente; ou (c) individualmente por um procurador, de acordo com 
os poderes que lhe forem conferidos no respectivo instrumento de mandato, limitado aos poderes ali contidos, apenas para a representação da Companhia 
em processos judiciais ou administrativos ou perante repartições públicas. § Único. Todas as procurações outorgadas pela Companhia poderão ser outor-
gadas exclusivamente pelo Diretor Presidente. Exceto por procurações outorgadas a advogados, para representação da Companhia em processos judiciais 
ou administrativos, as demais procurações outorgadas pela Companhia terão prazo de vigência determinado não superior a 1 ano e vedarão o substabe-
lecimento, sob pena de nulidade. Artigo 12. Quaisquer atos praticados pelos Diretores ou por qualquer procurador, que sejam estranhos aos negócios e 
ao objeto da Companhia, tais como, sem limitação, a concessão de garantias, fianças ou avais, são expressamente vedados, exceto se mediante aprovação 
de acionistas representando a totalidade do capital social. Artigo 13. No desempenho de suas funções, os Diretores da Companhia deverão considerar o 
melhor interesse da Companhia, incluindo os interesses de, as expectativas de e os efeitos de curto e longo prazo de seus atos sobre os seguintes grupos 
relacionados à Companhia: (a) os acionistas; (b) os empregados ativos; (c) os fornecedores, consumidores e demais credores; e (d) a comunidade e o meio 
ambiente local e global. Capítulo VI – Conselho Fiscal. Artigo 14. A Companhia possuirá um Conselho Fiscal não permanente composto por 3 membros 
e respectivos suplentes. O Conselho Fiscal será eleito e instalado pela Assembleia Geral em conformidade com as disposições legais aplicáveis. Capítulo 
VI – Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Lucros. Artigo 15. O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano. § 1º. Ao 
término de cada exercício social serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas em lei. Os lucros líquidos verificados terão a seguinte destinação: 
(a) 5% para a reserva legal, até que esta atinja 20% do capital social; (b) 0,1% do lucro líquido, ajustado de acordo com o Artigo 202 da Lei das S.A., para 
pagamento do dividendo mínimo obrigatório aos acionistas; e (c) o saldo terá a destinação determinada pela Assembleia Geral. § 2º. A Companhia poderá 
ainda levantar balanços semestrais, trimestrais ou mensais, para apuração dos lucros dos respectivos períodos, e os lucros neles apurados poderão ser 
distribuídos ou capitalizados, mediante deliberação da Assembleia Geral. Capítulo VII – Liquidação. Artigo 16. Na hipótese de liquidação da Companhia, 
serão observados os procedimentos legais aplicáveis, e as acionistas nomearão um ou mais liquidantes para operarem a Companhia durante o período de 
liquidação. JUCESP – Certifico o registro sob o NIRE 3530052854-9 em 30/11/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
C.N.P.J. nº 03.546.261/0001-08 - N.I.R.E.: 35.300.175.051
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Aos 27/07/2018, às 9:00 horas, na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Presidente: Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo; Secretário:  
Sr. Marcelo Luís Santilli. Resumo das Deliberações: A Assembleia Geral Extraordinária, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, (a) reelegeu  
(a.1) o Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo, Passaporte da República do Chile nº 8.710.105-3, CPF nº 234.112.428-33, residente e domiciliado na República do 
Chile, na Cidade de Santiago, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, com mandato que estender-se-á até 31/03/2021,
indicando-o como Presidente do Conselho de Administração; (a.2) o Sr. Roberto Martim de Souza Rubim, RG nº 18.367.626 SSP/SP, CPF nº 114.270.988-40,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com escritório comercial nesse mesmo município, para o cargo de membro efetivo do Conselho de
Administração da Companhia, com mandato que estender-se-á até 31/03/2021; (a.3) o Sr. Baptiste Paul Bernard Touchard, Passaporte da República Francesa nº
14AF22359, em processo de obtenção da sua inscrição no CPF, residente e domiciliado na República do Chile, na Cidade de Santiago, para o cargo de membro 
efetivo do Conselho de Administração da Companhia, com mandato que estender-se-á até 31/03/2021; (a.4) o Sr. Adriano Carlos Vieira Romano, RG nº 20.108.120
SSP/SP, CPF nº 132.505.848-35, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial nesse mesmo município, para o cargo de membro 
suplente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato que estender-se-á até 31/03/2021; (a.5) o Sr. Emmanuel Pelege, RNE nº V307816-J,  
CPF nº 227.256.918-85, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com escritório comercial nesse mesmo município, para o cargo de 
membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato que estender-se-á até 31/03/2021; e (a.6) o Sr. Adriano Comparoni Rola, 
RG nº 144.227-555 SSP/SP, CPF nº 104.843.398-69, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com escritório comercial nesse mesmo município, para o
cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato que estender-se-á até 31/03/2021; (b) aprovou a nova redação 
do artigo 19, caput, do Estatuto Social da Companhia, qual seja: “Artigo 19 - Os membros do Comitê de Auditoria serão eleitos para um mandato de 
5 anos, sendo vedada a reeleição.”; e (c)  aprovou a publicação desta Ata de AGE na forma de extrato. Encerramento: Nada mais. Francisco Javier 
Valenzuela Cornejo - Presidente (representado pelo procurador Emmanuel Pelege); Marcelo Luís Santilli - Secretário. JUCESP nº 47.543/19-0 em 22/01/2019.  
Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
C.N.P.J. nº 03.546.261/0001-08 - N.I.R.E.: 35.300.175.051

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração 
Aos 8/10/2018, às 9:30 horas, na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo, Presidente; e Sr. Marcelo Luís
Santilli, Secretário. Resumo das Deliberações: O Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem qualquer objeção, (a) aprovou a destituição do
Sr. Emmanuel Pelege, RNE nº V307816-J, CPF nº 227.256.918-85, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com escritório comercial nesse mesmo
município, do cargo de Diretor Presidente da Companhia; (b) aprovou a destituição do Sr. Ricardo da Cruz Barreto, RG nº 11.406.338-2 SSP/SP, CPF nº
134.827.478-65, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com escritório comercial nesse mesmo município, do cargo de Diretor Técnico da
Companhia; (c) aprovou a eleição do Sr. Alessandro Deodato, RNE nº G418232-0, CPF nº 240.241.338-70, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP,
com escritório comercial nesse mesmo município, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, estendendo-se o respectivo mandato até 31/03/2021;  
(d) aprovou a eleição do Sr. Emmanuel Pelege, acima já qualificado, para o cargo de Diretor Técnico da Companhia, estendendo-se o respectivo mandato até
31/03/2021; (e) aprovou a eleição do Sr. Ricardo da Cruz Barreto, acima já qualificado, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, 
estendendo-se o respectivo mandato até 31/03/2021; (f) consignou que, em decorrência das deliberações acima, a Diretoria Executiva da Companhia fica
assim composta: (f.1) Diretor Presidente: Alessandro Deodato; (f.2) Diretor Técnico: Emmanuel Pelege; (f.3) Diretor sem designação específica: Roberto Martin
de Souza Rubim; (f.4) Diretora sem designação específica: Karina Martins Sabino; e (f.5) Diretor sem designação específica: Ricardo da Cruz Barreto, 
estendendo-se todos os mandatos dos integrantes da Diretoria Executiva da Companhia até o dia 31/03/2021; (g) indicou o Sr. Alessandro Deodato, Diretor 
Presidente, como (g.1) responsável pelos controles internos, nos termos da Circular SUSEP nº 249, de 20/02/2004; e (g.2) responsável pelos controles internos
específicos para prevenção contra fraudes, nos termos da Circular SUSEP nº 344, de 21/07/2007; (h) indicou o Sr. Emmanuel Pelege, Diretor Técnico, como 
(h.1) responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade e auditoria independente previstos na 
regulamentação em vigor, conforme o disposto na Resolução CNSP nº 321, de 15/07/2015; (h.2) responsável técnico, nos termos da Resolução CNSP nº 321, 
de 15/07/2015 e do artigo 1º, inciso II, da Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003; (h.3) responsável administrativo-financeiro, conforme previsto no artigo 1°,
inciso III, da Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003; e (h.4) responsável pelas relações com a SUSEP, nos termos do artigo 1º, inciso I, da Circular SUSEP nº 234,  
de 28/08/2003; (i) indicou Ricardo da Cruz Barreto, Diretor sem designação específica, como (i.1) responsável pela contratação e supervisão de representantes 
de seguro e dos serviços por esses prestados, nos termos do artigo 16, da Resolução CNSP nº 297, de 25/10/2013; e (i.2) responsável pela contratação de 
correspondentes de microsseguro e pelos serviços por eles prestados, nos termos do artigo 11 da Circular SUSEP nº 442 de 27/06/2012; (j) indicou o Sr. Roberto
Martin de Souza Rubim, Diretor sem designação específica, como responsável pelo registro de todas as apólices e endossos emitidos e cosseguros aceitos, nos 
termos do artigo 2º da Resolução CNSP nº 143 de 2005; e (k) indicou a Sra. Karina Martins Sabino, Diretora sem designação específica, como responsável pelo 
cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3/03/1998 (alterada pela Lei nº 12.683, de 9/07/2012), na Circular SUSEP nº 445, de 2/07/2012 e nas demais 
regulamentações complementares aplicáveis. Formalizada tais declarações, os integrantes da Diretoria Executiva ora eleitos tomaram posse nos respectivos
cargos, conforme os anexos Termos de Posse (Anexos A, B e C). Encerramento: Nada mais. Francisco Javier Valenzuela Cornejo - Presidente (representado pelo 
procurador Emmanuel Pelege); Marcelo Luís Santilli - Secretário.  JUCESP nº 47.544/19-3 em 22/01/2019. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Especial
Reprodução/Vitruvius/Acervo pessoal de Martin Jayo

Criado pela Constituição de 1988 
para transformar em realidade uma 
de seus grandes avanços - o direito 
de todos os brasileiros à saúde - , o 
SUS hoje cobre mais de 200 milhões 
de pessoas, 80% delas dependentes 
exclusivamente do sistema para 
qualquer atendimento médico

Mas essa cobertura universal, que dá ao SUS o título 
de uma das maiores redes de saúde pública do 
mundo, também representa um enorme desafi o 

para o novo governo: fi nanciar e gerir esse colosso. O Or-
çamento da União destina ao setor R$ 132,8 bilhões. Em 
2018, foram autorizados R$ 130 bilhões, dos quais apenas 
R$ 108 bilhões acabaram efetivamente executados.

Parece muito dinheiro, mas o valor cobre apenas as 
despesas básicas de manutenção do sistema, sem margem 
para investimento.

Essa situação é percebida pelos pacientes, que reclamam 
de demora nos atendimentos, difi culdades nas marcações 
de consultas e cirurgias, falta de médicos e de medicamen-
tos. Para especialistas em gestão de saúde, são necessárias 
mais verbas e uma melhor administração dos recursos. É o 
que destaca Carlos Vital, presidente do Conselho Federal 
de Medicina (CFM):

"Nos últimos oito anos, tivemos 34 mil leitos fechados 
no país. Do orçamento da saúde, que já não é sufi ciente, 
deixaram de ser utilizados R$ 174 bilhões [desde 2003]. É 
mais que o orçamento de um ano. Então falta orçamento 
adequado, falta infraestrutura. E falta competência admi-
nistrativa para se utilizar bem o pouco de que se dispõe".  
Em novembro, o CFM divulgou um estudo que mostra 
que o investimento público brasileiro em saúde é baixo 
em comparação ao de países com sistemas semelhantes 
de cobertura universal. 

De acordo com o levantamento, o gasto governamental 
médio por habitante em 2017 foi de R$ 1.271,65 (cerca de 
US$ 340), somando-se todas as esferas — União, estados 
e municípios. No Reino Unido, considerado modelo de 
sistema universal, por exemplo, o gasto per capita foi dez 
vezes maior: US$ 3,5 mil, valor semelhante aos aplicados 
por França e Canadá. Mesmo a Argentina, com US$ 713, 
investiu mais do que o dobro.

Além do baixo investimento per capita, a participação 
pública no total de gastos em saúde é insufi ciente. No Brasil, 
os cofres governamentais custeiam 43% dos gastos totais 
no setor. O restante é arcado pelas famílias com serviços 
de saúde privados, como planos de saúde e compra de 
medicamentos. No Reino Unido, a participação estatal no 
gasto total chega a 80%.

"Nenhum país do mundo que se propõe a fazer um sis-
tema único de saúde tem um fi nanciamento por parte do 
governo central de menos de 65%. Consequentemente, 

Na saúde, governo deve enfrentar 
desafi o de fi nanciar o SUS

o primeiro problema é falta de fi nanciamento adequado, 
seguido de perto pela questão da falta de gestão adequada, 
de políticas adequadas. Só que até para contratar gestores 
qualifi cados nós precisamos ter fi nanciamento adequado", 
avalia o presidente da Associação Médica Brasileira, Lincoln 
Lopes Ferreira.

Ao mesmo tempo em que sofre com subfi nanciamento, 
o SUS vê crescer a demanda por seus serviços, motivada 
por mudanças nos perfi s socioeconômico e epidemiológico 
dos brasileiros. Entre elas, o envelhecimento da popula-
ção, o aumento dos acidentes de trânsito e da violência e 
o crescimento do desemprego — que fez com que quase 
3 milhões de pessoas abandonassem os planos de saúde 
nos últimos anos, aumentando a procura pela rede pública.

Em seu plano de governo, no entanto, o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, indicou que não pretende au-
mentar o percentual destinado à saúde, afi rmando que "é 
possível fazer muito mais só com os atuais recursos". O 
novo ministro da Saúde, o ex-deputado federal e médico 
ortopedista Luiz Henrique Mandetta, sustenta que a saí-
da é melhorar a gestão e o controle do dinheiro, e que o 
Ministério deve caminhar para a redução de custos, com 
maior efi ciência nos gastos. Ele prometeu, porém, que não 
haverá retrocessos.

Teto de gastos agravará 
subfi nanciamento, temem 
especialistas

O dinheiro que pode ajudar a melhorar o sistema anda cada 
vez mais raro.  Pela lei, cada ente federativo deve investir 
na saúde percentuais mínimos dos recursos arrecadados. 
Estados precisam destinar pelo menos 12% do total de 
seus orçamentos. No caso dos municípios, o índice é de 
15%. Para a União, a regra determina a aplicação mínima 
de 15% da receita corrente líquida. O aumento de despesas 
do governo em relação a esse valor mínimo fi ca limitado à 
infl ação do ano anterior.

Com esse risco de queda de investimento, o SUS pode se 
transformar em pesadelo para usuários e gestores. Segun-
do Luiz Fachinni, da Associação de Medicina Coletiva, a 
saída seria suspender a emenda que determinou o teto de 
gastos. "Que o próximo governante suspenda o efeito da 
Emenda Constitucional 95 e passe a ter maior liberdade, 
evidentemente que com equilíbrio fi scal e controle das 
contas públicas, de fazer investimento maior no SUS sem 
o impedimento dessa norma".

Assessora do Instituto de Estudos Socioeconômicos 
(Inesc), a especialista em orçamento público, Grazziele 
David, também avalia que um primeiro passo para melho-
rar o custeio do setor seria revogar a emenda do teto de 
gastos. Para garantir a responsabilidade fi scal sem compro-
meter o direito ao atendimento, ela sugere medidas para 
aumentar a arrecadação governamental. A especialista 
também defendeu maior participação de recursos públicos 
no sistema. "As porcentagens que são aplicadas do PIB e 

despesas correntes são inferiores às de outros países em 
que há sistemas universais de saúde.

Apesar das difi culdades, o SUS tem bons resultados para 
mostrar. Um exemplo é a redução da mortalidade infantil. 
Nos anos 80, o IBGE registrava uma taxa semelhante à 
que hoje exibe a Somália. Eram 82,8 mortes por cada mil 
nascimentos. Em 1994, a taxa brasileira já tinha caído para 
37,2 e em 2015 o número era de 13,3.

Esses índices tornam 
o Brasil uma referência 
em saúde pública para 
muitos países, segundo 
Armando Baggio, ex-
-diretor do Hospital da 
UnB. "Em 30 anos, a 
gente reduziu em 70% 
a mortalidade infantil. O 
exemplo do calendário 
de vacinas do Brasil é 
reconhecido mundial-
mente e isso foi possível 
por meio do SUS".

Hoje os brasileiros 
também envelhecem 
com mais qualidade e 
morrem mais tarde. Nos 
anos 1980, a expectativa 
de vida era de 69 anos.  
Em 2018, de 76 anos. 
Segundo especialistas, 
esses méritos são do SUS, 
reconhecido internacio-
nalmente como modelo de sistema de saúde, segundo o 
pesquisador Luiz Augusto Facchini, coordenador da Rede 
de Pesquisas em Atenção Primária à Saúde e integrante da 
Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Para o Conselho 
Nacional de Saúde, o diferencial do SUS é que ele não visa 
ao lucro, mas sim à redução da mortalidade e à cura de 
doenças, explica o ex-presidente da entidade Ronald dos 
Santos (Agência Senado).

terramtdigital.com.br
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Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 30 de Janeiro de 2019. Dia de Santa Jacinta de 
Mariscotti, Santa Savina, São Barsimeu e Dia do Anjo Nit-Haiah, 
cuja virtude é o equilíbrio. Dia Nacional das Estórias em 

Quadrinhos, Dia da Saúde e Dia da Saudade. Hoje aniversa-
ria o ator Gene Hackman que completa 89 anos, a atriz Vanessa 
Redgrave que nasceu em 1937, o ator Otávio Augusto que faz 74 
anos, o cantor Phil Collins que nasceu em 1951, o músico Marcelo 
Bonfá que completa 54 anos e a atriz Maria Luiza Mendonça que 
nasceu em 1970.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau tem revelações força mágica e 
uma intuição muito forte. É uma pessoa dinâmica, gosta da liberdade. 
Pode ter ideias originais e com isso ganhar dinheiro. Através dos 
sonhos recebe avisos e mensagens ocultas, obtendo a sabedoria e 
a verdade sobre os mistérios ocultos. É liberal e muito criativo, não 
devendo ser tolhido em seus talentos desde jovem, pois alcançará 
fama e fortuna na atividade que exercer. No lado negativo precisa 
evitar a teimosia e o autoritarismo.

Dicionário dos sonhos
BANDIDO – Ver muitos, cuidado com seus ini-
migos. Ataque signifi ca perda de algum amigo 
ou parente. Prendê-lo, indica vitória sobre uma 
situação ou inimigo, que será afastado. Ser bandi-
do representa força de vontade e que conseguirá 
vencer suas difi culdades. Números de sorte: 41, 
49, 75, 81 e 90.

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

Esta quarta é o vigésimo quarto dia da lunação.  O Sol em harmonia com a Lua em Sagitário favorece o contato 

com as emoções, traz renovação e leveza.  A Lua em bom aspecto com Mercúrio nos permite trocar ideias, fazer 

contatos de forma espontânea e verdadeira. Mas no fi nal da tarde podem acontecer alguns mal-entendidos.  A Lua 

em mau aspecto com Netuno pode nos deixar confusos e perdidos. Podemos fazer julgamentos precipitados. A Lua 

em conjunção com Júpiter durante a noite nos deixa mais generosos e confi antes. 
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Haverá um impulso para que venha 
a tomar decisões importantes, tanto 
no amor como nos assuntos fami-
liares. Na metade do dia aumenta 
à tendência a organização. A Lua 
em mau aspecto com Netuno pode 
deixar confuso e perdido. 55/355 – 
Vermelho.

O dia tende a ser e grande produ-
tividade pela manhã, resolvendo 
situações pendentes.  Aproveite 
oportunidades e persiga seus sonhos, 
sempre com calma e persistência. A 
Lua em conjunção com Júpiter du-
rante a noite o deixa mais generoso 
e confi ante.  89/489 – Branco.

Seja objetivo em suas ações e pala-
vras para ser mais bem compreendi-
do pelas pessoas com quem convive. 
Use de desprendimento em suas 
ações. Procure soluções concretas 
para algo que o preocupa, mantendo 
a calma e conservando a rotina até 
resolver tudo. 47/347 – Amarelo.

Este é um momento bom para abrir 
a cabeça com liberdade e clareza de 
sentidos. Está na hora de se libertar 
de memórias e procurar a renovação 
das situações que já superadas. De 
manhã cedo grande produtividade, 
resolvendo situações e pondo um 
ponto fi nal naquilo que não dá mais. 
76/776 – Azul.

Prepare-se para agir, mas de forma 
calma e compreensiva de alguma 
afl ição ou problema difícil. Nesta 
metade de semana será preciso 
também cuidado com a autoproteção 
excessiva deixando de realizar algo 
pelo temor de não ser bem-sucedido. 
58/758 – Branco.

Nada conseguirá se não renovar 
seus interesses e limpar tudo que 
fi cou para trás. Pode ter alguma 
difi culdade passageira, mas acredite 
logo tudo será resolvido com uma re-
novação de vida. O momento é bom 
para abrir a cabeça com liberdade e 
clareza de sentidos. 88/488 – Cinza.

A Lua em bom aspecto com Mercú-
rio nos permite trocar ideias, fazer 
contatos de forma espontânea e 
verdadeira. Mas no fi nal da tarde 
podem acontecer mal-entendidos. A 
falta de reconhecimento das pessoas 
tira o seu estimulo. É preciso também 
cuidado com o medo de algo não dar 
certo. 27/127 – Verde.

O momento é bom para pôr um pon-
to fi nal nas duvidas e usar a maior 
clareza dos sentidos. Dedique-se a 
atividade que exerce, aprendendo 
e vivendo novas experiências. Na 
metade do dia aumenta a tendência 
maior organização e cumprimento 
dos nossos deveres.  58/258 – Azul.

O dia tende a ser e grande produ-
tividade pela manhã, resolvendo 
situações e pondo um ponto fi nal 
naquilo que não dá mais. Dedique 
atenção a si mesmo e ao ambiente 
intimo que terá problema de difícil 
solução. O Sol na casa dois, ajuda 
a receber dinheiro ou benefícios 
atrasados. 84/884 – Branco.

O mau humor de forma intolerante 
tende a acirrar os ânimos levando a 
impulsividade e exaltação emocio-
nal. Precisa fi car perto dos amigos e 
compartilhar seus projetos e sonhos 
com as pessoas em quem confi a. 
Noite agradável para a vida social e 
afetiva. 96/396 – Azul.

Não se deixe levar pelo pessimismo 
diante dos problemas do momento 
pois eles logo acabam. O Sol na casa 
doze, ajuda a encontrar, dentro de si 
mesmo as soluções para problemas 
passageiros. É hora de se libertar de 
memórias e procurar a renovação 
para limpar tudo em breve. 34/334 
– Branco. 

O Sol em harmonia com a Lua em 
Sagitário favorece o contato com as 
emoções, traz renovação e leveza. 
Precisa analisar as situações e fazer 
aquilo que é mais importante para 
seu futuro ser melhor. Suas decisões 
devem ser tomadas, mas é melhor 
esperar para agir na hora certa. 
56/856 – Rosa. 

Simpatias que funcionam
Para o casal parar de brigar: Pegue uma fi ta 
de cetim. Corte a fi ta na medida da altura do seu 
namorado ou marido e dê um nó em cada ponta. 
Depois, dê mais seis nozinhos na fi ta. Procure 
usar essa fi ta amarrada no braço ou na perna. A 
tendência é que as brigas acabem ou, pelo menos, 
diminuam bastante.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Mário (?), 
composi-
tor e poe-
ta carioca

Meio mais
rápido de
atingir um
objetivo

(?) e E: as
classes
pobres
(Econ.)

Aquele que
disputa
vaga de
emprego

Ácido
desoxirribo-
nucleico
(sigla)

Nicolas
Sarkozy,
político
francês

Museu no
Parque do
Flamengo

(RJ) 
Fato usa-
do para 
esclare-
cer algo

Sobrinho
de Abraão

(Bíblia)

Avaliar 
o (?):

objetivo
do Enade

Indicação
de autor
anônimo

James (?),
agente
secreto
(Cin.)

Tipo mais
grave de
hepatite

Assiste
pessoas
com defi-
ciência

(?)
Jacobs,
estilista
dos EUA

Diz-se do
horário de 
maior audi-
ência (TV)

(?) ambi-
ental: um 
dos efeitos
da poluição

Emanuelle
Araújo,

atriz
baiana

Vitamina
chamada

ácido
fólico

Novo, 
em "neo-

latino"

Triste, 
em inglês
Tipo de uva
vinífera

Lição que se tira de
uma história

Dar ordem para
(certa ação)

Período
mais 

violento da
Revolução
Francesa

Cabra, 
em inglês
Falta de
apetite

Juntar

Linhas i-
maginárias
que pas-
sam pe-
los polos
do globo
terrestre

Cantora de
"Um Dia

de Domin-
go", com-
pletou 50
anos de
carreira
em 2017

Espada curta e larga,
de um ou dois gumes

Peça de ferro para moldar metal
Conjunto de atores que exercem
pequenos papéis durante alguns

capítulos nas novelas

Lei que criou normas
de defesa e proteção
aos espectadores de
eventos esportivos

Doente,
em inglês Manchas

Eriberto
Leão, ator
paulista 

BAE
MERIDIANOS

LGALCOSTA

EOGALDTU

UNIRGOAT
CANDIDATO
OANSAD

ADNMAMLOT

DESEMPENHO
AXTERROR

APAEELC
OMNOBRE
IMPACTOD

MORALINEO
COMANDAR

3/ill — sad. 4/bond — goat — marc. 6/merlot.

“Deus sonhou o homem, 

o homem sonhou a 

máquina e a máquina 

sonha Deus”, frase 

do pensador Dietmar 

Kamper

Esta frase nunca foi tão 
atual. Hoje, todos os 
dias, somos bombar-

deados de notícias sobre os 
avanços da tecnologia e, na 
maioria das vezes, não paramos 
para nos perguntar sobre suas 
consequências.

As tecnologias de vigilância 
estão cada vez mais avançadas. 

Hoje, alguns metrôs pelo 
mundo já conseguem identi-
fi car cada cidadão. Mas não é 
somente nas cidades. As redes 
sociais sabem tudo. Somos 
vigiados das ruas às redes. Os 
nossos aparatos gravam tudo: 
textos, áudios, etc. Você por 
acaso já leu os termos de uso 
das redes sociais que utiliza?

A quantidade de dados que 
tais empresas recebem de 
nós é gigantesca. Esses dados 
viram informações para as 
mais elaboradas estratégias 
de marketing. No fi m, traba-
lhamos para tais máquinas 
e entregamos nossos dados 
para elas nos venderem coisas. 
Mark Zuckerberg nos conhece 
melhor do que nossas próprias 
mães, afi nal, ele é dono de 
pelo menos três redes sociais 
superfamosas do mundo.

Além disso, as inteligências 
artifi ciais estão cada vez mais 
desenvolvidas. Com a vigilân-
cia, elas aprendem cada vez 

mais sobre nós e nossas pro-
fi ssões, sobre o que fazemos 
e como fazemos. Yuval Noah 
Harari afi rma que até 2050 
muitas profi ssões irão se ex-
tinguir. Muitos setores serão 
automatizados.

A tecnologia tem nos distan-
ciado. A depressão, o suicídio 
e as redes sociais estão mais 
ligados do que imaginamos. 
Paralelamente ao desenvol-
vimento dos computadores e 
da internet, a taxa de suicídio 
no mundo aumentou cerca de 
60%, segundo a OMS. No ritmo 
do pensamento de Yuval, que 
haverá uma grande mudança 
social nos próximos anos, acre-
dito que o setor que mais deva 
evoluir, não visando o mercado, 
mas por necessidade social, é 
o da Psicologia.

O sentido de vida foi perdido 
e deve ser retomado. Os remé-
dios não darão conta do vazio da 
alma humana. Sem uma inteli-
gência emocional e uma saúde 
psíquica, estaremos fadados no 
mínimo às histerias coletivas, 
no máximo à extinção. E as 
redes sociais têm corroborado 
muito com esse prognóstico.

O fato é que, se a máquina 
está nas ruas e nas redes, pre-
sa aos nossos corpos com os 
aparelhos de última geração, 
registrando para o bem ou para 
o mal até nossos batimentos 
cardíacos, ela tende para a 
onisciência, onipresença e 
onipotência. Com certeza, 
sonha ser Deus.

(*) - É palestrante, professor
e doutorando em Comunicação e 

Cultura Midiática. 

Você está sendo vigiado e 
provavelmente

perderá seu emprego
Leonardo Torres (*)

Refl exões Refl exõesRefl exões Refl exõesRefl exões

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

De acordo com o monitoramento, 
foram identifi cadas 129 espécies 
de aves na região, sem contar as 

de sobrevoo (as que foram vistas, mas 
não pousaram). O trabalho concluiu que a 
área do Porto, mesmo com a interferência 
humana, tem boas condições de habitat 
os animais.

O monitoramento foi realizado por equi-
pe ambiental especializada, no período de 
novembro de 2016 a outubro de 2018. A co-
bertura geográfi ca do trabalho se estendeu 
desde a área do Canal de Piaçaguera, em 
Cubatão, até a baía de Santos e a entrada 
do canal de navegação, nas proximidades 
da Ilha das Palmas, em Guarujá. O princi-
pal objetivo foi levantar a biodiversidade 
das aves presentes na região e analisar os 
possíveis impactos da atividade portuária. 

O estudo concluiu que a região man-
tém a condição de suportar as cadeias 
alimentares que permitem a presença de 
uma signifi cativa população de aves, sejam 
nativas, urbanas e até mesmo as ameaçadas 
de extinção. Das espécies identifi cadas, 
11 estão ameaçadas de extinção. “A ava-
liação é de que, apesar dos impactos, a 
região oferta ainda habitat para grandes 

populações de animais”, comemora o 
superintendente de Meio Ambiente da 
Codesp, Maurício Gaspar. 

O entorno do Porto de Santos é rico 
em manguezais, dominado por espécies 
vegetais típicas, às quais se associam 
outros componentes da fl ora e da fauna, 
micro e macroscópicos, adaptados a um 
substrato periodicamente inundado pelas 
marés, com grandes variações de salinida-
de. Manguezais são inquestionavelmente 
considerados como um dos ecossistemas 
mais produtivos do planeta. 

Foram avistadas na região tanto espécies 
características dos ambientes locais como 
também pássaros que migram para as áreas 
costeiras durante, pelo menos, uma fase 
do ciclo de vida. Elas são de ambientes 
aquático, terrestre e arborícola. Este último 
tipo é predominante, pois a maioria das 
espécies utiliza as árvores como poleiros. 

Mas até mesmo as espécies independen-
tes de ambientes fl orestais usam as árvores, 
e também mastros de barcos, píers e outras 
estruturas construídas pelo ser humano. 
Um exemplo desse uso foi verifi cado pela 
águia-pescadora que, além das árvores, usa 
as estruturas de alvenaria mais elevadas 

da área portuária como poleiro estratégico 
para sua alimentação (pesca). 

É preciso garantir que todas as instala-
ções portuárias, além das embarcações, 
estejam em conformidade com os parâ-
metros legais de emissão de poluentes e 
armazenamento e operação com produtos 
de risco. A atividade portuária implica em 
diversos tipos de impactos ambientais ao 
ecossistema em que está envolvido. Para 
minimizar esses impactos, são exigidos 
estudos para a implantação de novos 
terminais, com propostas de medidas 
mitigadoras e compensatórias.

“É importante ressaltar ainda que foi 
verificado que há outras ocupações, 
irregulares, que invadem e adentram as 
áreas dos manguezais. Essas crescem em 
um ritmo muito mais acelerado do que as 
obras de expansão portuária e represen-
tam um risco talvez mais signifi cativo de 
ameaça à manutenção do ecossistema 
de manguezal na região, uma vez que 
ocorrem de forma desordenada e sem o 
devido licenciamento e acompanhamento 
ambientais”, completa Gaspar. 

Fonte e mais informações: (www.porto-
desantos.com.br).

Monitoramento de aves aponta mais 
de 120 espécies no Porto de Santos

A Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) realizou, nos últimos dois anos, o monitoramento 
da avifauna na região do estuário santista

Fotos: Ambientali Soluções Ambientais / Codesp.

SABEDORIA

DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn

Tome uma atitude. Tome uma atitude em relação aos 

seus sonhos. Reserve um tempo para trabalhar nas coisas que 
são importantes para você todos os dias. Às vezes, em sua vida 
agitada, você se esquece de aproveitar o tempo para se divertir, 
fazer algo signifi cativo para seu coração ou simplesmente fi car 
sem nada fazer. Todas essas atividades são importantes para 
o seu bem-estar e uma parte importante da expansão de sua 
compreensão e consciência. Defi na suas intenções claramen-
te. Concentre-se no que é realmente importante para você. 
Não deixe que os seus próprios pensamentos e sentimentos 

se confundam com os dos outros, o que pode ser um desafi o 
específi co no momento. À medida que você expandir a sua 
consciência e compreensão, a orientação que você procura para 
ajudar a iluminar o caminho estará presente. Pensamento para 
hoje: Fique muito seguro e consciente de seus pensamentos e 
sentimentos neste exato momento. Pergunte a si mesmo “Para 
o que é que eu estou trabalhando?” É aí que você irá colocar 
sua energia, pensamentos e sentimentos. Não alimente mais 
nada. 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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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 - 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:

WASHINGTON FORTUNATO FONTES, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nas-
cido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dez de dezembro 
de mil novecentos e setenta e sete (10/12/1977), residente e domiciliado Rua Germano 
Limeira, 192, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco 
de Assis Fontes e de Maria de Lourdes Fortunato. DRIÉLLE CRISTINA SALES SAN-
TANA, estado civil solteira, profi ssão assistente de atendimento, nascida em Diadema, 
neste Estado (CN:LV.A/178.FLS.183V-DIADEMA/SP), Diadema, SP no dia vinte e dois 
de setembro de mil novecentos e noventa e dois (22/09/1992), residente e domiciliada 
Rua Germano Limeira, 192, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Roberto Brito de Santana e de Sandra Maria de Sales.

JOSÉ MARIA FERREIRA LEITE, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de encanador, 
nascido em Ibiúna, neste Estado (CN:LV.A/030.FLS.176 IBIÚNA/SP), Ibiúna, SP no dia 
treze de abril de mil novecentos e noventa e dois (13/04/1992), residente e domiciliado 
Rua Raimundo Gonçalves Ferreira, 242, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Jose Vicente Leite e de Irene da Conceição Ferreira. CARLA CRISTINA DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/124.FLS.279-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de janeiro de mil 
novecentos e noventa (04/01/1990), residente e domiciliada Rua Sargento Antônio Jorge 
de Lima, 79, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Regina Maria dos Santos.

RAFAEL BATISTA ALVES DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de vendas, 
nascido em São Roque, neste Estado (CN:LV.A/084.FLS.417-ITAPEVI/SP), São Roque, 
SP no dia dois de setembro de mil novecentos e noventa e seis (02/09/1996), residente e 
domiciliado Rua Criúva, 1237, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José 
Ivan Alves de Lima e de Rosangela Batista. LAYANE GOMES DA SILVA FERREIRA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/350.FLS.116V-
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de agosto de mil novecentos e noventa 
e nove (09/08/1999), residente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 391, bloco 03, 
apartamento 154, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Esdras da Silva Ferreira 
e de Sandra Gomes da Silva Ferreira.

RODRIGO GUSTAVO CROCCO, estado civil solteiro, profi ssão técnico em atendimento, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/035.FLS.097 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP 
no dia oito de outubro de mil novecentos e oitenta (08/10/1980), residente e domiciliado 
Avenida Godofredo Mello Vianna, 130, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Carlos Alberto Crocco e de Marlene de Souza Crocco. FABIANA DOS SANTOS 
MEDEIROS, estado civil solteira, profi ssão operadora de teleatendimento, nascida em 
Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/203.FLS.289-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), 
Guarulhos, SP no dia trinta e um de agosto de mil novecentos e oitenta e um (31/08/1981), 
residente e domiciliada Avenida Godofredo Mello Vianna, 130, Fazenda Aricanduva, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Moises Lustosa de Medeiros e de Marilene Gonzaga dos 
Santos Lustosa de Medeiros.

ALOÍSIO CABRAL SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão gari, nascido em Ibicuí, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/024.FLS.054-IBICUÍ/BA), Ibicuí, BA no dia treze de dezembro 
de mil novecentos e cinquenta e sete (13/12/1957), residente e domiciliado Rua Goiti, 
Viela 01, 11, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Herminio Machado 
dos Santos e de Alzira Cabral de Sousa. MARIA DE JESUS NASCIMENTO, estado civil 
solteira, profi ssão aposentada, nascida em Flores, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/053.
FLS.066-SERTÂNIA/PE), Flores, PE no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos 
e cinquenta e oito (26/09/1958), residente e domiciliada Rua Goiti, Viela 01, 11, Vila 
Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Bezerra do Nascimento e 
de Maria Pereira do Nascimento.

JOSÉ DE ASSIS ALVES, estado civil solteiro, profi ssão funcionário público, nascido em 
São Raimundo Nonato, Estado do Piauí (CN:LV.A/065.FLS.102-SÃO RAIMUNDO NONA-
TO/PI), São Raimundo Nonato, PI no dia três de julho de mil novecentos e cinquenta e sete 
(03/07/1957), residente e domiciliado Rua Flor do Japão, 242, casa 01, Vila Verde, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Idalia Alves de Campos. MILENA NUNES DE FARIAS, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Raimundo Nonato, Estado do Piauí 
(CN:LV.A/089.FLS.110V SÃO RAIMUNDO NONATO/PI), São Raimundo Nonato, PI no 
dia vinte de abril de mil novecentos e setenta e sete (20/04/1977), residente e domiciliada 
Rua Flor do Japão, 242, casa 01, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilson 
Farias dos Santos e de Eunice Alves Nunes dos Santos.

MARIVALDO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, 
nascido em Mutuípe, Estado da Bahia, Mutuípe, BA no dia quatro de maio de mil nove-
centos e oitenta (04/05/1980), residente e domiciliado Rua Emílio Serrano, 129, bloco A, 
apartamento 21, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Francisco Leandro dos Santos e de Maria José da Paixão Pereira. GLEIDES MARTINS 
BARROS, estado civil viúva, profi ssão professora, nascida em Garanhuns, Estado de 
Pernambuco, Garanhuns, PE no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e setenta 
(28/02/1970), residente e domiciliada Rua Albacora, 502, casa 13, Jardim Vista Alegre, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de José Ferreira de Souza e de Luiza Martins de Souza.

DOUGLAS SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, nascido em 
Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/222.FLS.128V-PENHA DE FRANÇA/
SP), São Paulo, SP no dia trinta de março de mil novecentos e oitenta e oito (30/03/1988), 
residente e domiciliado Rua Lucas Ruiz, 16, B, Jardim Dona Deolinda, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lho de Josenildo Martins da Silva e de Tania Regina Santos da Silva. THAINÁ 
DO NASCIMENTO SILVA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Sub-
distrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/269.FLS.148-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e noventa e sete (31/01/1997), residente e 
domiciliada Rua Criúva, 421, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Pedro da Silva e de Angela Maria do Nascimento Silva.

LUCAS VITAL DE OLIVEIRA CORREIA, estado civil solteiro, profi ssão repositor, nascido 
em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/172.FLS.151-SAÚDE/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (28/09/1994), 
residente e domiciliado Rua Padre Frei Jorge Walter Nunes, 239, casa 02, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Barros Correia e de Gilvania 
Vital de Oliveira. GISLAINE BARROS DE SANTANA, estado civil solteira, profi ssão nego-
ciadora de cobrança trainee, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/219.FLS.288-VILA 
PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de março de mil novecentos e noventa 
e oito (14/03/1998), residente e domiciliada Rua Padre Frei Jorge Walter Nunes, 239, 
casa 02, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Moura de 
Santana e de Doralice de Barros.

DAVID ODILON SILVA OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São José dos Campos, neste Estado (CN:LV.A/121.FLS.165-2º SUBDISTRITO 
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP), São José dos Campos, SP no dia doze de julho de mil 
novecentos e noventa e quatro (12/07/1994), residente e domiciliado Rua Alfredo Catalani, 
22, casa 02, Jardim Cibele, São Paulo, SP, fi lho de Luciano Marcelino de Oliveira Santos 
e de Andréa de Oliveira Silva Santos. LUANA PICCINATO PASCOA DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/073.FLS.015 PA-
RELHEIROS/SP), São Paulo, SP no dia dois de março de dois mil (02/03/2000), residente 
e domiciliada Rua Alfredo Catalani, 22, casa 02, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Luiz Pascoa da Silva e de Rosemary Piccinato de Lima.

ELIZEU TOMAZ DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, nascido em Guarulhos, 
neste Estado (CN:LV.A/130.FLS.067-1° SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, 
SP no dia quinze de junho de mil novecentos e setenta e seis (15/06/1976), residente e 
domiciliado Rua Marim, 10, bloco 04, apartamento 32-B, Colônia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Benedito Tomaz de Lima e de Lucy Augusta de Lima. MIRIAM DA SILVA FELIX, 
estado civil divorciada, profi ssão enfermeira, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia quinze de março de mil novecentos e setenta e cinco (15/03/1975), residente 
e domiciliada Rua Marim, 10, bloco 04, apartamento 32-B, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jose de Deus Felix e de Luizete Mendes da Silva.

EVERTON CARLOS MACIEL BEZERRA, estado civil solteiro, profi ssão atendente II, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/239.FLS.229V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia quatro de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco (04/12/1995), residente 
e domiciliado Rua Joaquim Meira de Siqueira, 751, casa 05, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Maciel Bezerra e de Maria da 
Paz Rodrigues da Silva Bezerra. ANA BEATRIZ MOBIGLIA BARBOSA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Santa Mariana, Estado do Paraná (CN:LV.A/008.
FLS.274-SANTA MARIANA/PR), Santa Mariana, PR no dia três de janeiro de dois mil 
(03/01/2000), residente e domiciliada Rua Joaquim Meira de Siqueira, 751, casa 05, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcio José 
Barbosa e de Sandra Meire Mobiglia.

DANIEL SIQUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão operador de telemarkenting, nascido 
em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/093.FLS.094-SAÚDE/SP), São Paulo, SP 
no dia treze de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (13/12/1988), residente e 
domiciliado Rua João Pedro Luna, 53, bloco A, apartamento 23, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jaime Siqueira e de Maria Helena 
de Oliveira Siqueira. PAOLA BARBOSA SCARIN, estado civil divorciada, profi ssão 
assistente de treinamento I, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte 
e três de agosto de mil novecentos e noventa (23/08/1990), residente e domiciliada Rua 
João Pedro Luna, 53, bloco A, apartamento 23, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Scarin e de Valeria Barbosa Scarin.

MARCEL OLIVEIRA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, nascido 
em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/071.FLS.286-SÃO CAETANO DO SUL/
SP), São Caetano do Sul, SP no dia seis de abril de mil novecentos e oitenta e sete 
(06/04/1987), residente e domiciliado Rua Chubei Takagashi, 04, bloco 02-A, apartamento 
52-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jamil de Almeida e de Marinalva 
Carlinda de Oliveira. PALOMA ALMEIDA PINHO, estado civil solteira, profi ssão promo-
tora de vendas, nascida em Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/044.FLS.406-PARI/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de setembro de mil novecentos e noventa e dois 
(23/09/1992), residente e domiciliada Rua Chubei Takagashi, 04, bloco 02-A, apartamento 
52-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Maria de Santana Pinho e de 
Zidália de Sousa Almeida Pinho.

ALAN ESAU DOS SANTOS VILAS BOAS, estado civil solteiro, profi ssão estudante, 
nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/047.FLS.190 GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia nove de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (09/01/1988), residente 
e domiciliado Rua Doutor Miguel Guimarães, 173, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Osvaldo Oliveira Vilas Boas e de Leony Esau dos Santos. ALICE DA SILVA 
COSTA, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em São Miguel Paulista, 
nesta Capital (CN:LV.A/257.FLS.228-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia 
três de março de mil novecentos e oitenta e nove (03/03/1989), residente e domiciliada 
Rua Brilho do Sol, 71, casa 02, Jardim Bartira, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Luiz 
Pedro Florentino Costa e de Aurinete Gomes da Silva Costa.

MICHAEL ANTUNES BRAGA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido em Sub-
distrito Ipiranga, nesta Capital, São Paulo, SP no dia nove de julho de mil novecentos e 
oitenta e oito (09/07/1988), residente e domiciliado Rua Baltazar Nunes, 600, bloco 06, 
apartamento 71, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Luiz Braga 
e de Lourdes Antunes de Almeida Braga. CAROLINE RODRIGUES RIBEIRO, estado 
civil solteira, profi ssão professora de educação física, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e noventa e dois 
(17/12/1992), residente e domiciliada Rua Cabuçu, 128, Jardim São Luis, 1º Subdistrito 
de Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, fi lha de Ismael Ribeiro e de Nizete Regina 
Rodrigues Ribeiro. Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 
1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado.

WILSON RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em neste Distrito 
(CN:LV.A/114.FLS.021V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de maio de mil no-
vecentos e oitenta e nove (09/05/1989), residente e domiciliado Rua Oito de Dezembro, 
95, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilmar Ferreira do Nascimento 
Ramos. DANIELLE SANTIAGO DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão professora de 
educação infantil, nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/050.FLS.045-
-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e oito (04/02/1988), residente e domiciliada Rua Aniceto Ortega, 53, A, Vila Regina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Antonio Lopes de Souza e de Maria Cristina 
Santiago de Souza.

RENAN SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão gastrônomo, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/196.FLS.109V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de novembro 
de mil novecentos e noventa e três (30/11/1993), residente e domiciliado Rua Piava, 
35, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José da Paz dos Santos e 
de Marisa Lopes de Souza Costa Homero. MARINA DE OLIVEIRA LIMA, estado civil 
solteira, profi ssão arquiteta e urbanista, nascida em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital 
(CN:LV.A/295.FLS.287V-BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de julho de mil 
novecentos e noventa e seis (15/07/1996), residente e domiciliada Rua Jupará, 222, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ari Pinto 
Lima e de Raquel Josefi na de Oliveira Lima.

JOÃO CÉSAR VICARI, estado civil solteiro, profi ssão analista de suporte PL, nascido em 
Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/223.FLS.003V-BELA VISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia três de maio de mil novecentos e noventa e um (03/05/1991), residente e domi-
ciliado Rua José Alves dos Santos, 72, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Pedro Vicari e de Silvia Fernanda Moreno. THALUANA REGINA ANTUNES BINATTI, 
estado civil solteira, profi ssão educadora de saúde, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/181.
FLS.095 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de maio de mil novecentos e noventa 
e três (05/05/1993), residente e domiciliada Rua Vicente La Giudice, 234, Jardim Aricanduva, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Laercio BinattI e de Maria Regina Antunes Binatti.

PAULO SERGIO ANDRADE FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Várzea da Roça, Estado da Bahia (CN:LV.A/001.FLS.141-VÁRZEA DA ROÇA/
BA), Várzea da Roça, BA no dia vinte e seis de janeiro de mil novecentos e noventa e 
três (26/01/1993), residente e domiciliado Rua Severino Arboleya Imbernon, 42, Jardim 
Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Andrade da Conceição e de 
Marilene Mendes Ferreira. ANDREIA VALERIA FERREIRA GOMES COELHO, estado civil 
viúva, profi ssão operadora de caixa, nascida em Pombal, Estado da Paraíba, Pombal, PB 
no dia cinco de maio de mil novecentos e noventa (05/05/1990), residente e domiciliada 
Rua Severino Arboleya Imbernon, 42, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Afonso Ferreira da Silva e de Edinice Gomes da Silva.

ROMARIO DE ALMEIDA, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, nascido em Ita-
pemirim, Estado do Espírito Santo, Itapemirim, ES no dia vinte e quatro de fevereiro de 
mil novecentos e cinquenta e seis (24/02/1956), residente e domiciliado Rua Bernardino 
Prudenti, 87, apartamento 31-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Rangel de Almeida e de Cecilia Pianis de Almeida. SONIA 
CRISTINA AMARO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Cerqueira 
Cesar, nesta Capital (CN:LV.A/074.FLS.204 CERQUEIRA CESAR/SP), São Paulo, SP 
no dia nove de setembro de mil novecentos e setenta e quatro (09/09/1974), residente e 
domiciliada Rua Bernardino Prudenti, 87, apartamento 31-B, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jasson Amaro e de Maria Nazaré Amaro.

DENILSON DA SILVA BRITO, estado civil divorciado, profi ssão jardineiro, nascido em 
Araruama, Estado de Rio de Janeiro, Araruama, RJ no dia vinte e quatro de julho de 
mil novecentos e setenta (24/07/1970), residente e domiciliado Rua Caetano Lama, 68, 
apartamento 11-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Braulio da Silva Brito e de Rosa Maria de Brito. DEISE CRISTINA DOS REIS, 
estado civil divorciada, profi ssão técnico em eletroencefalograma, nascida em neste 
Distrito, São Paulo, SP no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e setenta e 
cinco (16/02/1975), residente e domiciliada Rua Caetano Lama, 68, apartamento 11-B, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José dos 
Reis e de Aurea Maria dos Reis.

DOMINGOS LOPES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido 
em Demerval Lobão, Estado do Piauí (CN:LV.A/011.FLS.054-DEMERVAL LOBÃO/PI), 
Demerval Lobão, PI no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e oitenta e sete 
(26/10/1987), residente e domiciliado Rua São João das Duas Barras, 02, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Lopes dos Santos e de Brazilina Rosa Bacelar 
dos Santos. DANIELLA BATISTA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
social, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/057.FLS.122-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia dois de novembro de mil novecentos e oitenta e um (02/11/1981), residente 
e domiciliada Rua São João das Duas Barras, 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Cosmo Matos de Souza e de Cleire Batista de Souza.

ERALDO RAMOS DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em 
Igaci, Estado de Alagoas, Igaci, AL no dia onze de maio de mil novecentos e sessenta e 
sete (11/05/1967), residente e domiciliado Rua Padre Francisco Tanho, 25, casa 02, Cida-
de Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José dos Santos e de Octilia Ramos dos 
Santos. MÁRCIA BATISTA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão enfermeira, nascida 
em neste Distrito, São Paulo, SP no dia trinta e um de março de mil novecentos e setenta 
e quatro (31/03/1974), residente e domiciliada Rua Padre Francisco Tanho, 25, casa 02, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dario Dias Silva e de Ana Batista Silva.

DANIEL DOS SANTOS RAFAEL, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de higieniza-
ção, nascido em Monte Belo, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/048.FLS.160V-MONTE 
BELO/MG), Monte Belo, MG no dia treze de novembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(13/11/1988), residente e domiciliado Rua Cristóvão Salamanca, 507, apartamento 42-
A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito 
Emiliano Rafael e de Marli Santos Silvério Rafael. JOSEVAL FRAZÃO DO NASCIMENTO, 
estado civil divorciado, profi ssão técnico em enfermagem, nascido em Rio Tinto, Estado 
da Paraíba, Rio Tinto, PB no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e sessenta e 
cinco (27/12/1965), residente e domiciliado Rua Cristóvão Salamanca, 507, apartamento 
42-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João 
Frazão do Nascimento e de Neuza Lopes do Nascimento.

WILTON LIMA MASCARENHAS, estado civil solteiro, profi ssão frentista, nascido em 
Teresina, Estado do Piauí (CN:LV.A/062.FLS.234-2º OFÍCIO DE TERESINA/PI), Teresina, 
PI no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e setenta e quatro (16/01/1974), residente 
e domiciliado Estrada Itaquera-Guaianazes, 1698, casa 01, Vila Santa Teresinha, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos de Mascarenhas e de Maria do Amparo Sousa 
Lima. STHEFANY LARISSA DA SILVA NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/351.FLS.215V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e noventa e nove (22/08/1999), resi-
dente e domiciliada Estrada Itaquera-Guaianazes, 1698, casa 01, Vila Santa Teresinha, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Priscila da Silva Nascimento.

RAFAEL ROQUE DA SILVA DUTRA, estado civil solteiro, profi ssão operador de logistica, 
nascido em Subdistrito de Santo Amaro, nesta Capital, (CN:LV.A/297,FLS.231-CAPELA 
DO SOCORRO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de outubro de mil novecentos e 
noventa e um (29/10/1991), residente e domiciliado Rua Félix Capella, 73, bloco A, apar-
tamento 53, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Jose Carlos Dutra e de Alessandra de Cássia Roque da Silva. ANNE CAROLINE NARDI 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Subdistrito Ipiranga, 
nesta Capital, (CN:LV.A/155,FLS.115V-IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de 
dezembro de mil novecentos e noventa e um (18/12/1991), residente e domiciliada Rua Félix 
Capella, 73, bloco A, apartamento 53, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Jesus dos Santos e de Catia Simone Sousa Nardi dos Santos.

WELLINGTON ELOI MACEDO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/221.FLS.116V-CAPELA DO SOCORRO/
SP), São Paulo, SP no dia quinze de junho de mil novecentos e oitenta e quatro (15/06/1984), 
residente e domiciliado Rua Sul, 91, bloco 02, apartamento 13-D, Conceição, Diadema, 
neste Estado, Diadema, SP, fi lho de José Gilson de Macedo e de Neide Heleno Eloi. MARIA 
APARECIDA DE SANTANA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida 
em Itapicuru, Estado da Bahia (CN:LV.A/017.FLS.259-3º OFÍCIO DE TOBIAS BARRETO/SE), 
Itapicuru, BA no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e oitenta e seis (24/03/1986), 
residente e domiciliada Rua São Lourenço, 1809, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José dos Santos e de Josefa Maria de Santana.

DOUGLAS ROSELING MACHADO, estado civil solteiro, profi ssão atendente I, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/293.FLS.238-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um 
de novembro de mil novecentos e noventa e sete (21/11/1997), residente e domiciliado 
Rua Artur Cadore, 213, A, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eliseu 
Pedro Machado e de Elaine Roseling Machado. DÉBORA ALVES DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão coordenadora comercial, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/206.
FLS.057 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de julho de mil novecen-
tos e noventa e oito (21/07/1998), residente e domiciliada Rua Barão José de Aquino, 
42, Vila Hortência, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Juciene Teixeira da Silva e de 
Neusa Alves Dias.

JOSIAS VILELA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão benefi ciário do INSS, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de maio de mil novecentos e setenta 
(10/05/1970), residente e domiciliado Rua Amelia Vanso Magnoli, 120, bloco saturno, 
apartamento 221, Conjunto Habitacional Barreira Grande, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lho de João Vilela da Silva e de Eunice Rocha Vilela da Silva. CLAUDIA CRISTINA DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão técnica de eletroencefalograma, nascida em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/077.FLS.003-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e setenta e oito (16/12/1978), residente 
e domiciliada Rua Lopes de Medeiros, 491, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilton Santos de Oliveira e de Joana Alves de Oliveira.

RICHARD DE BRITO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de expedição, 
nascido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV-A-244,FLS.045-PENHA DE 
FRANÇA/SP), SÃO PAULO, SP no dia dezesseis de maio de mil novecentos e noventa e 
cinco (16/05/1995), residente e domiciliado Rua Oswaldo Brandão, 183, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Marcos Ferreira e de Maria Antonia de Brito Ferreira. SASKHYA ALE-
XIA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão atendente de restaurante, nascida em neste 
Distrito (CN:LV-A-281,FLS.225V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de junho 
de mil novecentos e noventa e sete (22/06/1997), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 
2696, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Hélio Ferreira da Silva e de Emilia Santos Chaves.

FÁBIO UTIDA, estado civil solteiro, profi ssão técnico eletrônico, nascido em neste Distrito, 
(CN:LV.A/065,FLS.300-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e três (18/02/1983), residente e domiciliado Rua Feira de Santana, 
61, casa 01, Parque das Paineiras, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Oscar Utida e 
de Setsue Utida. EDNA DE JESUS OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão agente es-
tadual de trânsito, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, (CN:LV.A/014,FLS.212-
-SUBDISTRITO TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de setembro de mil 
novecentos e setenta e oito (24/09/1978), residente e domiciliada Rua Joaquim Meira 
de Siqueira, 737, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Deusdete Lima de Oliveira e de Maria de Jesus Oliveira.

CRISTIAN PAIXÃO BARROS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de supermercado, nascido em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/178.FLS.127V-
-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia seis de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco 
(06/02/1995), residente e domiciliado Avenida Miguel Ignácio Curi, 13, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alcir Lucas Paixão Oliveira e de Erenilda Barros de Farias. 
AMANDA NOGUEIRA SCARTON, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, 
nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/242.FLS.006-VILA MARIANA/
SP), São Paulo, SP no dia quatro de abril de mil novecentos e noventa e oito (04/04/1998), 
residente e domiciliada Avenida Lauro Xerfan, 816, Jardim Iva, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lha de Germano Scarton Junior e de Maria Salete Nogueira Scarton.

EMEKA MASHAL IBEAWUCHI, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Eje-
mekwuru - Imo State - Nigéria, Ejemekwuru - Imo State - Nigéria no dia vinte e nove de setembro 
de mil novecentos e noventa (29/09/1990), residente e domiciliado Rua Confi ssão, 704, Gleba do 
Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marshal Ibeawuchi e de Josephine Ibeawuchi. 
ÂNGELA ESTEVÃO DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/064.FLS.064-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia nove de 
maio de mil novecentos e oitenta e nove (09/05/1989), residente e domiciliada Rua Confi ssão, 
704, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jacira Estevão do Nascimento.

RAMON PEREIRA DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia três de março de mil 
novecentos e oitenta (03/03/1980), residente e domiciliado Rua Júlio Barazal Salgado, 
45, apartamento 22, Parque Terra Nova II, São Bernardo do Campo, neste Estado, 
São Bernardo do Campo, SP, fi lho de Arnaldo de Araujo e de Maria Socorro Pereira de 
Araujo. DJANIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em 
Penedo, Estado de Alagoas, Penedo, AL no dia seis de julho de mil novecentos e oitenta 
e dois (06/07/1982), residente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 1133, bloco 06, 
apartamento 301, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Oscar João dos Santos 
e de Marinalva dos Santos. Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas 
Naturais de São Bernardo do Campo, neste Estado.

ANDRE BATISTA COSTA, estado civil divorciado, profi ssão músico, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de junho de mil novecentos e oitenta 
(21/06/1980), residente e domiciliado Rua Nova Beira, 384, casa 02, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Maria Juraci Batista Costa. ROSEMEIRE CONCEIÇÃO FERREIRA 
DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão supervisora de atendimento, nascida em 
Mirandópolis, neste Estado, Mirandópolis, SP no dia oito de outubro de mil novecentos e 
setenta (08/10/1970), residente e domiciliada Rua Nova Beira, 384, casa 02, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Ferreira dos Santos e de Gildete Conceição Ferreira.

DANIEL PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão representante comercial, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/047.FLS.372-VILA MADALENA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e oitenta e três (28/04/1983), residente 
e domiciliado Rua Anselmo Rodrigues, 25, A, apartamento 11 B, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dimas Domingos da Silva e de 
Lucia Pereira dos Santos. JOYCE DE PAULA CAMPOS, estado civil solteira, profi ssão 
representante comercial, nascida em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/058.
FLS.175-SÃO CAETANO DO SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no dia vinte e quatro 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (24/01/1985), residente e domiciliada Rua 
Anselmo Rodrigues, 25, A, apartamento 11-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivan Francisco da Silva e de Edith de Paula Campos.

LUIZ GUSTAVO MIRANDA ROMEM, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo júri-
dico, nascido em Subdistrito Jardim América, nesta Capital (CN:LV.A/238.FLS.097-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de novembro de mil novecentos e noventa e cinco 
(23/11/1995), residente e domiciliado Rua Santo Henrique, 716, A, Vila Ré, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lho de Sidnei Ferreira Romem e de Maria Aparecida Miranda Vitor. BEATRIZ BA-
TISTA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/291.
FLS.036V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e 
noventa e sete (22/08/1997), residente e domiciliada Rua Diogo de Sousa, 79, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdomiro Moreira da Silva e de Maria Luiza Batista da Silva. 

O pretendente: FERNANDO AZAVEDO DE MENEZES, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro mecânico, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/01/1991, residente e domiciliado 
na Água Rasa, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Roda de Menezes e de Guiomar de 
Souza Azavedo de Menezes. A pretendente: LETÍCIA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
empresária, nascida em Suzano - SP, no dia 03/04/1996, residente e domiciliada neste Sub-
distritro, São Paulo - SP, fi lha de Quitério Francelino da Silva e de Edmeia Aparecida da Silva.

O pretendente: VINICIUS PINTINHA PARAVELA, estado civil solteiro, profi ssão enge-
nheiro químico, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/06/1991, residente e domiciliado 
nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Paravela e de Maria Isilda Pintinha Paravela. 
A pretendente: CAROLINE TOROSSI, estado civil solteira, profi ssão engenheira civil, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 16/02/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Sergio da Silva Torossi e de Érica Gracieti Rosa Torossi.

O pretendente: JORGE LUCAS BARROS VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão soldador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 25/09/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Mendes Vieira e de Maria Aparecida Barros Vieira. A pretendente: 
VANESSA DA SILVA DIAS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de crédito, nascida em 
Francisco Morato - SP, no dia 14/12/1990, residente e domiciliada neste Subdistritro, São 
Paulo - SP, fi lha de José Ivo Cardoso Dias e de Maria Neuza Moura da Silva Santos.

O pretendente: BRUNO MEDEIROS BEZERRA, estado civil solteiro, profi ssão ad-
ministrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/02/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Fernando Antonio de Carvalho 
Bezerra e de Cristiane Valeria do Ó Medeiros Bezerra. A pretendente: JACQUELINE 
HOLANDA MAZZUCCO, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 03/02/1989, residente e domiciliada neste Subdistritro, São Paulo - SP, 
fi lha de Otavio Borges Mazzucco e de Aila Bezerra Holanda.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JOÃO CARLOS ROSA, estado civil solteiro, profi ssão artesão, nascido 
em Umuarama - PR, no dia 27/09/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Lourdes Inês Rosa. A pretendente: VÂNIA PINTO DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão artesã, nascida em Salvador - BA, no dia 06/08/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistritro, São Paulo - SP, fi lha de Ubiraci Xavier dos 
Santos e de Isabel Sousa Pinto.

O pretendente: JACKSON DOUGLAS SOUSA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em Arapiraca - AL, no dia 14/12/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ferreira dos Santos e de Maria Sivoneide 
Sousa Santos. A pretendente: ISABELLA BÁRBARA SOARES DUARTE, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de RH, nascida em Quipapá - PE, no dia 12/03/1986, residente 
e domiciliada neste Subdistritro, São Paulo - SP, fi lha de Genivaldo Florêncio Duarte e 
de Maria de Fátima Soares Duarte.

O pretendente: STHEFAN RODRIGUES SZYBUN LOZOV, estado civil solteiro, profi s-
são autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/06/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Dennis Emilio Szybun Lozov e de Emilia Gloria 
Rodrigues Lozov. A pretendente: THAISY DA SILVA PEREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Belém - PA, no dia 18/06/1991, residente 
e domiciliada neste Subdistritro, São Paulo - SP, fi lha de Antonio de Souza Pereira e de 
Maria do Socorro Galdino da Silva.

O pretendente: LUCAS BENEDETTI GROBLACKNER, estado civil solteiro, profi ssão 
consultor de investimentos, nascido em Sorocaba - SP, no dia 30/12/1979, residente 
e domiciliado em Itu - SP, fi lho de Adilson Groblackner e de Rita de Cássia Benedetti 
Groblackner. A pretendente: FABIANA GHIRARDELLO SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/06/1981, residente e 
domiciliada neste Subdistritro, São Paulo - SP, fi lha de José Roberto da Silva e de 
Egle Ghirardello Silva.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DA SILVA ZAN, estado civil solteiro, profissão 
cozinheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/03/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Zan e de Maria José da Silva Zan. 
A pretendente: LIVIA MARIA CARLONI, estado civil divorciada, profissão enfer-
meira, nascida em São Paulo - SP, no dia 23/03/1979, residente e domiciliada neste 
Subdistritro, São Paulo - SP, filha de Walter Carloni Junior e de Maria Fernanda 
Antunes Carloni.

O pretendente: MIZAEL CARDOSO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
agente de segurança, nascido em João Pessoa - PB, no dia 10/09/1969, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Dias da Silva e de 
Maria das Mercês Cardoso da Silva. A pretendente: ERIVÂNIA DE MÉLO, estado 
civil solteira, profi ssão técnico de enfermagem, nascida em Itabaiana - PB, no dia 
01/06/1988, residente e domiciliada neste Subdistritro, São Paulo - SP, fi lha de Maria 
do Socorro Pedro de Mélo.

O pretendente: BRUNO CIGLIO INDIVERI, estado civil solteiro, profissão autôno-
mo, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/03/1991, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Indiveri e de Margarete Ciglio Indiveri. 
A pretendente: KAREN DE SOUZA ANSELMO, estado civil solteira, profissão 
auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/08/1987, residente 
e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Osmar Anselmo e de Creusa 
Rosa Anselmo.

O pretendente: GUSTHAVO HENRIQUE MOREIRA LIMA, estado civil solteiro, profi s-
são estudante, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/10/1994, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Orlando Moreira Lima e de Sandra Maria da 
Silva. A pretendente: ISABELLA DA SILVA DE AQUINO, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/01/1995, residente e domiciliada neste 
Subdistritro, São Paulo - SP, fi lha de Alexandre Alcantara de Aquino e de Sirlei Candido 
da Silva.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: FRANCISCO ANTONIO CAPALBO, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/06/1955, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carmelo Capalbo e de Grazia Belsito 
Capalbo. A convivente: MARIA DE LOURDES PEREIRA, estado civil divorciada, 
profi ssão aposentada, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/03/1953, residente e 
domiciliada neste Subdistritro, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Pereira Junior e de 
Rechilde de Pauli Pereira. Obs.: Faço saber que pretendem Converter sua União 
Estável em Casamento

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

e, assim, as operações 

de chamadas podem 

contar com sistemas 

efi cientes
 

Já pensou não precisar pas-
sar pelo caixa para fazer 
suas compras em uma loja 

física? Essa já é uma realidade 
na Amazon Go, em Seattle, nos 
Estados Unidos. Essa notícia 
me lembra da realidade cada 
vez mais próxima do autosser-
viço. Segundo a E-Consulting, 
o segmento gerou mais de 
R$ 2,42 bilhões no mercado 
de contact centers somente 
em 2018! Por isso, torna-se 
indispensável considerar as 
ferramentas high tech em suas 
operações de chamadas.

O estabelecimento da com-
panhia de Jeff Bezos virou 
ponto turístico da cidade. 
Ele foi fundado em janeiro do 
último ano e expandiu-se de 
forma veloz. Para entrar no 
local, é necessário ter o apli-
cativo Amazon Go instalado 
no smartphone, com login em 
uma conta da marca e cartão de 
crédito registrado. A entrada 
tem catracas com leitores de 
código de barras.

Na tela inicial do app, há um 
QR Code o qual libera o acesso. 
Um sistema de câmeras, sen-
sores e inteligência artifi cial 
acompanha o cliente e 

registra os produtos levados. 
Logo após a saída, o programa 
já mostra a lista de compras e 
o comprovante é enviado para 
o e-mail do consumidor. Pois 
é, o futuro chegou!

A realidade robótica está 
mais presente no cotidiano 
humano e os administradores 
devem aproveitar essa moder-
nidade. Nas ligações, também 
é possível contar com esse 
auxílio. As Unidades de Res-
posta Automática direcionam 
os telefonemas e diminuem o 
tempo de espera, por exemplo. 
O maior benefício é a redução 
de custos!

Se você gerencia call centers, 
adquira sistemas efi cientes. 
Com a tecnologia sendo aliada 
da competência humana, o su-
cesso é garantido! Afi nal, você 
não quer deixar seu negócio no 
passado quando as inovações já 
estão cada vez mais presentes 
no dia a do usuário!

(*) - É gerente comercial da Total 
IP - Soluções e Robôs para Contact 

Centers (www.totalip.com.br).

O autosserviço
está entre nós

Tiago Sanches (*)

www.netjen.com.br

Para veiculação de 
seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões 
neste jornal, consulte 

sua agência de 
confi ança, ou ligue 

para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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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: RENATO SAMPAIO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão mêcanico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (05/12/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Everaldo Domingos Silva e de Silvia de Oliveira Sampaio 
Silva. A pretendente: ISLA DHESSY RODRIGUES DE ARAÚJO, estado civil soltei-
ra, profi ssão auxiliar de escritório, nascida em Januária, MG, no dia (31/05/1999), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Paulo de Araújo 
e de Ivani Rodrigues dos Santos.

O pretendente: ALESSANDRO GOMES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
tecnico em manutenção predial, nascido em Jussari, BA, no dia (19/12/1975), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Gomes dos Santos e de 
Marizete dos Santos. A pretendente: FRANCISCA NEUMA FERNANDES, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida em Milagres, CE, no dia (24/02/1972), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Marco Luis e de 
Joana Isabel Fernandes.

O pretendente: RODRIGO DOS SANTOS BARROS, estado civil solteiro, profi ssão 
instalador técnico, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/06/1990), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Regina Celia dos Santos Barros. A 
pretendente: ALANIS LORRANY RIBEIRO SOUSA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/11/2001), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdinei Sousa da Silva e de Jurema 
Verginia Ribeiro da Silva.

O pretendente: WILLIAN ARAÚJO FERREIRA ALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/11/1991), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Marcio Ferreira Alves e de Nelma 
Jesus de Araujo Alves. A pretendente: THAIS MOREIRA DE JESUS, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/11/1991), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Moreira de Jesus e 
de Elza Almeida Santos Moreira.

O pretendente: VALTER DA GLORIA LUIZ, estado civil divorciado, profi ssão agente 
operacional, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/11/1967), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Luiz e de Jacintha Gloria de Jesus Luiz. 
A pretendente: MARCIA PEREIRA DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão agente 
operacional, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/08/1968), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ormindo Pereira de Souza e de Marion Maximiano de Souza.

O pretendente: HUDSON RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/08/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Evilazio Alves da Silva e de Cledinalva 
Rodrigues da Silva. A pretendente: CAROLINE DE ANDRADE SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (17/09/1999), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jurandir Lino dos Santos 
e de Viviane de Andrade Santos.

O pretendente: DIEGO FERNANDES DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/12/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Carneiro do Nascimento e de Maria de 
Fatima Fernandes dos Santos. A pretendente: DAIANE CARVALHO DE SA, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/04/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Araujo de Sa e de Ivonete da 
Silva Carvalho.

O pretendente: WELLINGTON OLIVEIRA MENDONÇA, estado civil solteiro, profi ssão 
encarregado de estoque, nascido em Poá, SP, no dia (05/12/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Lourenço Mendonça Filho e de Celina Santos 
de Oliveira Mendonça. A pretendente: PATRÍCIA MATTIOLI FREITAS, estado civil sol-
teira, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/01/1984), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio de Freitas 
e de Conceição Donizeti Mattioli de Freitas.

O pretendente: EDUARDO SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/07/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Batista da Silva e de Laudeci da Silva Santos. A 
pretendente: KELLY PEREIRA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (18/11/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ricardo da Silva Santos e de Luciene Pereira Souza.

O pretendente: ELIEL SILVA LOPES, estado civil solteiro, profi ssão analista junior, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/08/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Isaias Geova Lopes e de Maria do Socorro de Andrade Silva 
Lopes. A pretendente: LORRAINE MANZANI ANTONIO, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/11/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eliseu Soares Antonio e de Vanessa 
Aparecida Manzani Antonio.

O pretendente: JOSEMAR LOPES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão manobrista 
de ônibus, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/02/1974), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Lopes da Silva Filho e de Marilza Almeida da Silva. 
A pretendente: PRISCILA APARECIDA DA CONCEIÇÃO AZEVEDO, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/02/1988), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos de Azevedo e 
de Rosa Maria da Conceição.

O pretendente: RUBENS FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/08/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Sidney Souza da Silva e de Marisete Demetrio Ferreira da Silva. 
A pretendente: GABRIELE MORENO LEÃO DE MOURA, estado civil solteira, profi ssão 
tecnica em saúde bocal, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/12/1997), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wesley Alexandre de Moura e de Silvia 
Cristina Moreno.

O pretendente: WESLEY FACHINI DE FARIAS, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/03/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivis Pereira de Farias e de Clarice Fachini. A preten-
dente: EVELYN TEIXEIRA NOVAES, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida 
em Presidente Venceslau, SP, no dia (12/03/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marcos Paulo Almeida de Novaes e de Helena Teixeira Batista.

O pretendente: LEONARDO RODRIGUES DE AGUIAR, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Montes Claros, MG, no dia (01/09/1978), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcilio Vieira de Aguiar e de Maria Joana Rodri-
gues de Aguiar. A pretendente: MARIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS, estado civil 
solteira, profi ssão balconista, nascida em Bandeira, MG, no dia (16/07/1983), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francino José do Amaral e de Almerita 
Pereira de Jesus.

O pretendente: MOISES FELISSIMO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Guaporé, RS, no dia (20/07/1948), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Eloy Felissimo da Silva e de Elvira Dal Pian. A pretendente: JANUARIA 
PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (03/01/1970), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Pereira da Silva e de Julia Ferreira dos Santos.

O pretendente: ROBERTO ABREU MACIEL, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, 
nascido em Suzano, SP, no dia (20/06/1982), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco da Silva Maciel e de Marlene de Souza Abreu. A pretendente: 
TATIANE CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão agente de inclusão digital, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (15/07/1985), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Diomauzo Aprigio da Silva e de Solange Fernandes da Silva.

O pretendente: JOSÉ PAULO ARRUDA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/08/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Arruda da Silva e de Antonia Joaquina da 
Silva. A pretendente: DANIELLE DA SILVA ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/11/1985), residente e domiciliada no 
Jardim São Luís, São Paulo, SP, fi lha de Edivaldo Barbosa de Andrade e de Maria 
de Lourdes Silva de Andrade.

O pretendente: ADRIANO FRANCISCO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
porteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/03/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Francisco da Silva e de Selma Maria Sales. A preten-
dente: FRANCISCA EUGENIA SILVA DA HORA, estado civil solteira, profi ssão diarista, 
nascida em Crato, CE, no dia (04/11/1976), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de João da Hora e de Maria Lisieux Silva da Hora.

O pretendente: JOSÉ MAURICIO DOS REIS, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (25/02/1975), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Antonio dos Reis e de Neide Sales dos Reis. A pretendente: 
CICERA MARIA DA SILVA GOMES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Rio 
Formoso, PE, no dia (30/08/1979), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Severino Gomes da Silva e de Olindina Maria da Silva Gomes.

O pretendente: SINOMAR DONIZETI FIGUEIREDO DA FONSECA JUNIOR, estado civil 
solteiro, profi ssão limpador de vidros, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/03/1998), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sinomar Donizeti Figuei-
redo da Fonseca e de Alessandra Pereira de Paula. A pretendente: CARLA TÁRSILA 
PIRES PEREIRA NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em São José dos Campos, SP, no dia (20/01/1991), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Nascimento e de Maria Fátima 
Pires Pereira Nascimento.

O pretendente: FABIO BEZERRA, estado civil divorciado, profi ssão administrador, 
nascido em Cambará, PR, no dia (26/09/1982), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Martins Bezerra e de Maria Luiza Biazin Bezerra. 
A pretendente: VIVIANE MARTINS RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão tecnica 
em enfermagem, nascida em Rio de Janeiro, RJ, no dia (07/04/1993), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Ribeiro Neto e de Maria 
Dulcineide Martins Ribeiro.

O pretendente: FRANCISCO THIAGO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
funcionario público, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/01/1989), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Paulo da Silva e de Maria Sarita 
Alves Cassimiro. A pretendente: DAYANE DA CONCEIÇÃO BARBOSA, estado civil 
solteira, profi ssão autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/09/1993), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leandro de Souza Barbosa e de 
Deulma Maria da Conceição.

O pretendente: BRUNO FALCONI DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Guarulhos, SP, no dia (04/09/1988), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Luis de Sousa e de Solange Falconi. A pretendente: 
ANGELA DE LIMA RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (22/02/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Emanoel Felix Ribeiro e de Vanilde Paulino de Lima.

O pretendente: LUIS HENRIQUE FERREIRA DE BARROS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão promotor comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/06/1991), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eliezer de Barros e de Nelma Ferreira 
de Lima Barros. A pretendente: BRUNA DE SOUZA SANTOS, estado civil solteira, pro-
fi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/04/1992), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Oliveira Santos e de 
Maria Alice de Souza.

O pretendente: ANTONIO RIBEIRO ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/07/1976), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Francisco da Rocha e de Edith Ribeiro Rocha. A preten-
dente: DENIZE BORGES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Remanso, BA, no dia (01/03/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Julio Borges dos Santos e de Joselita Lino dos Santos.

O pretendente: PABLO ANDREWS ARAUJO PONTES DE LIMA, estado civil solteiro, 
profi ssão sub encarregado de mercado, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/04/1998), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anderson Antonio Pontes de 
Lima e de Rosemery de Sousa Araujo. A pretendente: IRENE PEREIRA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(03/04/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Justino 
dos Santos e de Joana Pereira dos Santos.

O pretendente: DOUGLAS FRANCISCO BONIFÁCIO LEITE, estado civil solteiro, pro-
fi ssão motoboy, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/11/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson José Leite e de Lucimar Avelino Bonifácio. 
A pretendente: ANDRÉIA MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão assistente adminis-
trativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/04/1983), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Tarcizio Parente Moreira e de Clarice dos Santos Moreira.

O pretendente: LOURIVAL JOSÉ FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em Santa Cruz do Escalvado, MG, no dia (30/12/1964), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Júlio Ferreira e de Maria da Cruz Ferreira. 
A pretendente: PATRÍCIA ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (13/01/1978), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio da Silva e de Raimunda Alves dos Santos.

O pretendente: RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
acabador, nascido em Coronel João de Sá, BA, no dia (30/08/1967), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Brasilino José da Conceição e de Rufi na 
Barbosa dos Santos. A pretendente: RIZONETE MARIA DE JESUS SOUZA, estado civil 
viúva, profi ssão babá, nascida em Miguel Calmon, BA, no dia (26/12/1963), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elena Maria de Jesus.

O pretendente: FELIPE HENRIQUE VICENTE DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão polidor de autos, nascido em Olinda, PE, no dia (05/05/1989), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Felix do Nascimento Filho e 
de Marilene Vicente do Nascimento. A pretendente: ALINE CONCEIÇÃO ZEFERINO, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/04/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Roberto dos Reis 
Zeferino e de Maria Antonia Conceição Neta.

O pretendente: WASHINGTON RODRIGUES DE FRANÇA, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/07/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Pereira de França e de Evanina Rodrigues da 
Silva. A pretendente: MICHELY BRUNA PEIXOTO DO CARMO, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/07/1997), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos José do Carmo e de Ana 
Patricia Peixoto da Silva.

O pretendente: APARECIDO ALCIONE RODRIGUES CARDOSO, estado civil solteiro, 
profi ssão fi scal de loja, nascido em Cidade Gaucha, PR, no dia (16/11/1975), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roque de Almeida Cardoso e de 
Adelina de Araujo Cardoso. A pretendente: ROSANGELA LUZIA RAMALHO SILVA, 
estado civil viúva, profi ssão diarista, nascida em Santo André, SP, no dia (09/02/1968), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Magela Ramalho 
e de Matilde Luzia Ramalho.

O pretendente: DIONILO OLIVEIRA SANTOS, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, 
nascido em Vila de Caraibuna, BA, no dia (13/11/1946), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Francisco dos Santos e de Candida Maria de Oliveira. 
A pretendente: LIA DE JESUS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida 
em Inhambupe, BA, no dia (20/07/1968), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Dionisio José dos Santos e de Davina Maria de Jesus.

O pretendente: ALEX EDIVALDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (07/06/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo Antonio da Silva e de Miriam Ribeiro. A pretendente: 
JAQUELINE MARIA DOS SANTOS SANTANA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (09/06/1986), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Nilson de Santana e de Evanir Ribeiro dos Santos.

O pretendente: GABRIEL DE LIMA BARBOSA ALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (04/12/1997), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fabio Santana Alves e de Gilsilene de 
Lima Barbosa Alves. A pretendente: LEILA ISABELLY LOPES CAVALCANTI, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/04/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rômulo de Carvalho Cavalcanti e de 
Cleide Regina Lopes Cavalcanti.

O pretendente: MATHEUS NUNES BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/05/1998), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Adenilson Batista e de Vilaneide Nunes Soares. A pretendente: 
SABRINA NATALÍ SALES VIEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão ajudante 
geral, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (26/12/1998), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Roberto da Silva e de Paula Sales Vieira.

O pretendente: FRANCO WILLIAN DE LIMA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
cabeleireiro, nascido em Cuiabá, MT, no dia (16/02/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Bernardo da Silva e de Maria Salete de Lima 
Silva. A pretendente: MARIA JORGEANA PESSOA RÊGO, estado civil solteira, profi ssão 
cabeleireira, nascida em São Miguel, RN, no dia (17/08/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Edna Pessoa Rêgo.

O pretendente: LUIZ SANTO CUDIGNOLA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Cruzeiro, SP, no dia (19/08/1958), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Valdemar Cudignola e de Lucila Borges Cudignola. A pretendente: 
LILIAN DOS SANTOS DIONISIO, estado civil solteira, profi ssão servidora pública estadual, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (22/04/1989), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Carlos Antonio Almeida Dionisio e de Vera Lucia dos Santos.

O pretendente: DAVID VASCONCELOS DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
cobrador de ônibus, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/10/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Dias de Almeida e de Maria Aparecida 
de Vasconcelos de Almeida. A pretendente: LARISSA RODRIGUES LOPES, estado 
civil solteira, profi ssão manicure, nascida em Gonçalves Dias, MA, no dia (13/05/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdomir de Jesus Lopes 
e de Maria da Cruz Rodrigues de Morais.

O pretendente: ORISMAR PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Morro do Chapéu, BA, no dia (25/09/1973), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Altino Pereira dos Santos e de Florice Pereira dos Santos. A 
pretendente: ELAINE ALVES DE MACEDO GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/11/1982), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos Gonçalves e de Roseli Alves de Macedo Gonçalves.
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

D
iv

ul
ga

çã
o

Mas a coordenadora pe-
dagógica do Colégio 
Marista Champagnat, de 

Ribeirão Preto, Juliana Christina 
Rezende de Souza, dá algumas 
dicas para ajudar os alunos e 
familiares a retomarem a rotina 
escolar.
 • Cobrança na medida 

certa - Como o momento é 
de readaptação, cobranças 
fora da medida podem as-
sustar ainda mais a criança. 
Por isso, procurar entender 
se ela apresentar alguma 
resistência em ir à escola 
é o melhor caminho para 
resolver o problema.

 • Tranquilizar sobre os 

novos desafi os - Matérias 
e conteúdos novos podem 
assustar, por isso é impor-
tante tranquilizar a criança, 
explicando que a transição 
não é nenhum bicho de sete 
cabeças e que os professores 
estarão sempre presentes 
para ajudá-la no que for 
necessário.

 • Integração com novos 

amigos - Deixar claro que 
a criança pode encontrar 
novos amigos no ano que se 
inicia é importante. Incen-
tive-a a fazer amizades e a 
interagir com os colegas para 
que não se sinta deslocada. 
Converse com o professor 
sobre isso.

 • Estar presente - Nos primei-
ros dias de aula, é importante 

Dicas para um bom 
retorno à rotina escolar
As aulas voltaram. E agora? Muitas vezes pode ser bem difícil fazer essa transição, já que as crianças 
acostumam a não ter muitas regras a seguir durante as férias

seja tumultuado. Organizar o 
material de forma tranquila 
também auxilia o aluno a ter 
uma boa transição.

 • Horários de estudo - Não 
deixe que a tarefa de casa 
se acumule. Ajude seu fi lho 
a organizar uma rotina de 
estudos. Esse hábito vai 
ajudá-lo a apresentar um 
bom rendimento escolar e 
a ter uma participação mais 
assídua e segura em sala de 
aula.

 • Valorize os estudos - Deixe 
claro a importância da escola 
na vida da criança para que 
ela se sinta mais confi ante 
e determinada. Mostre que 
estudar pode ser prazeroso e 
divertido, assim ela terá mais 
vontade de ir para a escola.

 • Momentos de lazer - 
Apesar das férias terem 
terminado, é importante 
que a criança continue 
desfrutando de momentos 
de lazer. Incentive seu fi lho 
a concluir suas tarefas para 
aproveitar melhor as brinca-
deiras em casa com amigos 
ou familiares. Reserve um 
momento para isso.

Certamente, existem muitas 
outras dicas para um bom retorno 
às aulas, mas essas devem con-
tribuir para que esse processo 
seja feito com mais tranquilidade.

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

que os pais visitem a escola, 
conheceçam o novo professor 
e se mantenham inteirados 
sobre a rotina escolar. Essas 
atitudes certamente vão 
trazer mais segurança ao 
aluno, além de deixá-lo feliz 
por saber que professor e pais 
têm uma boa relação.

 • Ajudar a superar medos 

- É natural que a criança 
fi que ansiosa e até com medo 
ao enfrentar o recomeço 
na escola. Ajude seu fi lho 
a superar esse momento 
conversando, ouvindo-o e 
reforçando que estará sem-
pre a seu lado para enfrentar 
a situação.

 • Ser breve na despedida 

- Ao deixar seu fi lho na es-
cola, seja breve e carinhoso 
na despedida, deixando 
bem claro que alguém vai 
buscá-lo ao término da aula. 
Transmita tranquilidade e 

segurança para que ele não 
se sinta esquecido na escola.

 • Retomar a rotina alimen-

tar - É natural que nas férias 
não exista uma rotina muito 
rígida nas refeições. Retomar 
essas práticas é importante. 
Se alimentar bem e nos horá-
rios adequados é necessário 
para que seu fi lho apresente 
bons resultados na escola.

 • Dormir na hora certa - 
Crianças e adolescentes pre-
cisam de boas noites de sono 
para apresentar rendimento 
escolar satisfatório. Combine 
com seu fi lho horários para 
dormir e acordar, assim ele 
terá mais condições de estu-
dar com tranquilidade.

 • Organizar o material - É 
interessante que as crianças 
tenham autonomia para or-
ganizar suas mochilas. Esse 
processo deve ser feito an-
tecipadamente para que não 
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T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br

Síncope defi ne-se como 

“perda momentânea da 

consciência e da postura 

ereta, caracterizada por 

ser de aparecimento 

súbito, curta duração 

e recuperação 

espontânea” (Google).

O Judiciário brasileiro 
parece sofrer, vez por 
outra, em alguns de 

seus integrantes, surtos de 
síncope. De súbito, e do nada, 
surgem sintomas indiscutíveis 
de perda da consciência jurídi-
co-judiciária, pela prolação de 
decisões algo estranhas e não 
compendiadas nos registros da 
Colenda Corte. 

Os elementos probatórios 
presentes no bojo do processo; 
os depoimentos de envolvidos 
e de testemunhas – oculares 
e auriculares – ; os laudos 
periciais anexados aos autos; 
os elementos de suporte fático 
e jurídico; os fi rmes termos 
do inquérito policial apensa-
dos; as gritantes evidências 
caracterizadoras de fl agrante 
delito e outros tantos fatores e 
fatos da causa caminham num 
determinado sentido racional 
e lógico...

E, de repente, num delíquio 
– como diria Jânio Quadros – 
o decisum rompe com todo 
esse consistente e indubitável 
elenco de comprovação incri-
minatória e parte, quiçá, para 
um inusitado “fatiamento”, 
ou coisa do tipo, e fi ca por 
isso mesmo. Depois de algum 
tempo, a síncope passa, cai no 
esquecimento e “tudo volta a 
ser como dantes no quartel de 
Abrantes”.

Mas a síncope a que se refere 
este artigo não é essa, da área 
médica. É, sim, do mundo da 
gramática! Mais precisamente 
da fonética, e signifi ca “o de-
saparecimento de fonema no 
interior do vocábulo”. Ou seja, 
estamos falando de certos fe-
nômenos de alteração de uma 
palavra, pela supressão de um 
elemento. 

Os nossos jovens hoje, ao 
elogiar alguma coisa “sinis-
tra” (para eles, “legal”, “da 
hora”), dizem que é o “mor 
legal”! Pois bem, esse “mor” é 
o “maior” que sofreu síncope: 
a perda do “ai” no interior da 
palavra.

Antes de condenar nossa 
moçada, convém lembrar que 
esse termo está presente em 
nossa história. Martim Afonso 
de Souza recebeu em 1530 a 
designação de capitão-mor! 
Isso porque, em 1373, o rei 

D. Fernando I havia criado o 
cargo de Capitão-Mor do Mar.

Observe-se que nosso verbo 
pôr – antes de sofrer síncope 
– era poer. Tanto que esse 
“ezinho” perdido aparece em 
algumas formas da conjugação 
verbal: Eu ponho; tu pões; ele 
põe; nós pomos; vós pondes; 
eles põem... Mais ainda: na 
comunicação do dia a dia, nós 
aplicamos síncope na preposi-
ção para, e a convertemos na 
forma popular pra. Até porque 
seria horrível dizer “estou 
cansado para chuchu”; “ele 
trabalha para burro”...

A propósito, e para comple-
tar – ou complicar – , quando a 
tal  supressão  ocorre no início 
da palavra, temos uma afére-
se: “té” em lugar de até; “tá”, 
em vez de está... Já quando a 
ocorrência se dá no fi nal da 
palavra, o fenômeno se chama 
apócope: “cine”; “foto”; “pneu”, 
em substituição a cinema, fo-
tografi a e pneumático.

Voltando ao Judiciário nacio-
nal, sua estrutura hierárquica 
contempla quatro graus de 
jurisdição: Juizado de Primeira 
Instância; Tribunal Regional; 
Superior Tribunal de Justiça 
e Supremo Tribunal Federal. 
Dentro da tendência de en-
curtamento das palavras, não 
será difícil que venhamos a 
aplicar síncope – gramatical – 
no Judiciário, e o espremamos 
para SUMO Tribunal Federal, 
já que o sentido é o mesmo: o 
mais elevado, o excelso!

Afi nal, o supremo mandatá-
rio da igreja Católica, o Papa, 
é o SUMO PONTÍFICE...

J. B. Oliveira é Consultor de Empre-
sas, Professor Universitário, Advo-
gado e Jornalista. É Autor do livro 

“Falar Bem é Bem Fácil”, e membro 
da Academia Cristã de Letras. -

www.jboliveira.com.br –
jboliveira@jbo.com.br.

Serviço: Livro “Mostrando a 
Língua”. Editora JBO. 163 
páginas. Preço de capa: R$ 
40,00. Valor especial de 
promoção: R$ 30,00. Pedidos 
exclusivamente pelo site 
www.jboliveira.com.br
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: LUIZ DE SOUZA LIMA, profi ssão: policial militar, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Catarina, CE, data-nascimento: 10/07/1979, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ferreira Lima e de Joana Lourenço de Lima. A 
pretendente: MARIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, profi ssão: balconista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Itamaraju, BA, data-nascimento: 02/08/1979, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Onorino Rodrigues de Oliveira e de 
Jaci Maria de Souza Oliveira.

O pretendente: ALAN CAZARIN AZEVEDO, profi ssão: atendente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1996, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Augusto Lopes de Azevedo Neto e de Rosângela Aparecida 
Paulo de Azevedo. A pretendente: LORAINE DE ALMEIDA CALMONA, profi ssão: 
aux. contabil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/07/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Denilton Morilla Calmona 
e de Léia Rodrigues de Almeida Calmona.

O pretendente: PAUL CHRISTIAN SILVA SILVEIRA, profi ssão: operado de frios, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/12/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Eudes Vasconcelos Silveira e de 
Maria Aparecida da Silva. A pretendente: CAROLINE MATIAS DA SILVA FRANÇA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/07/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valmir de Oliveira França 
e de Flausina Matias da Silva França.

O pretendente: PAULO NOBREGA DE ARAUJO, profi ssão: motorista, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Maringa, PR, data-nascimento: 06/06/1969, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Abdon Nobrega de Araujo e de Sebastiana Maria de Araujo. 
A pretendente: SOLANGE SOARES DA SILVA CALADO, profi ssão: hotelaria area 
hospitalar, estado civil: viúva, naturalidade: S.dos Dourados-Umuarama, PR, data-
nascimento: 15/09/1968, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose 
Antonio Silva Filho e de Ilza Soares da Silva.

O pretendente: ALCIMAR DOS SANTOS RIBEIRO, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Utinga, BA, data-nascimento: 22/02/1986, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Adonias Santos Ribeiro e de Lucirlei Farias dos Santos 
Ribeiro. A pretendente: TAINA DE LIMA SENA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/1998, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Alcir Monteiro Sena e de Maria do Socorro Pereira de Lima.

O pretendente: LUCIANO MARTINS DA SILVA, profi ssão: ajudante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Nova Iguaçu, RJ, data-nascimento: 26/04/1971, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Joel Martins da Silva e de Maria Luiza Ribeiro 
Costa. A pretendente: GISLENE SIMÃO SALES, profi ssão: passadeira, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1976, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Antonio Sales e de Diomar Simão.

O pretendente: IGOR NASCIMENTO BARBOSA, profi ssão: repositor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ezequiel Pereira Barbosa e de Rita de Cassia 
Nascimento Barbosa. A pretendente: DEBORA ERMELINDA DA SILVA, profi ssão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 04/02/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Juarez Jose 
da Silva e de Isaura Ermelinda da Silva.

O pretendente: VALDINEI DAVID DOS SANTOS, profi ssão: servidor público, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1974, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio David dos Santos e de Maria de Lourdes 
dos Santos. A pretendente: MARCIANA RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: pedagoga, 
estado civil: solteira, naturalidade: Irecê, BA, data-nascimento: 09/01/1990, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Gildo Rodrigues da Silva e de Maria das 
Dores da Silva.

O pretendente: CHIKA RAYMOND UKPABI, profi ssão: quimico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Onueke-Nigeria, data-nascimento: 15/11/1983, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jeosph Ukpabi e de Beatrice Ukpabi. A pretendente: 
ALESSANDRA APARECIDA EUGENIO DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 07/10/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo Antonio de Oliveira e de Zilma Tavares 
Eugenio de Oliveira.

O pretendente: TIAGO GOMES SANTIAGO, profi ssão: designer gráfi co, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio da Silva Santiago e de Maria 
Bernardet Gomes Santiago. A pretendente: EMELI DO ROSÁRIO CHAVES, profi ssão: 
aux.administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
21/07/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edson Chaves e de 
Iracema Maria do Rosário.

O pretendente: JEOVAN SENA PEREIRA, profi ssão: encanador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Caldeirão Grande, BA, data-nascimento: 06/03/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Soares Pereira e de Nilda Ribeiro 
de Sena Pereira. A pretendente: JOCACIA FERREIRA PEREIRA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Caldeirão Grande, BA, data-nascimento: 04/10/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Joilson Guimarães Pereira e de 
Elizabete Salvador Ferreira Pereira.

O pretendente: LUCAS FIGUEREDO ALVES, profi ssão: op. de caixa, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 04/12/1998, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Alves e de Maria Gorete de Figueredo Alves. A 
pretendente: ANDREZA ROCHA DOS SANTOS, profi ssão: op. de telemarketing, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/08/1999, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edmilson dos Santos e de Alexsandra Rocha.

O pretendente: RAMIRO JESUS DOS SANTOS JUNIOR, profi ssão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1981, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ramiro Jesus dos Santos e de Maria Cecilia 
dos Santos. A pretendente: CÁSSIA CASTRO MACÊDO, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1971, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Arnold Lima Macêdo e de Iris Castro Macêdo.

O pretendente: PAULO CESAR CARDOSO, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/07/1995, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Pedro Cesar Cardoso e de Maria do Carmo dos Santos Cardoso. 
A pretendente: AMANDA FERREIRA PRUDENTE, profi ssão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1996, residente e 
domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Robson Pereira Prudente e de Eliane Ferreira 
Cruz.

O pretendente: EVERTON ROCHA DE OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/07/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Soares de Oliveira e de Aldeci 
Aragão Rocha de Oliveira. A pretendente: BRUNA NASCIMENTO ARAUJO, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/08/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Reinam Gomes Araujo e 
de Meires da Conceição Nascimento dos Santos.

O pretendente: CLEITON VIEIRA DE SOUZA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1993, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Gerli Barbosa de Souza e de Maria da Gloria Baleeiro Vieira. 
A pretendente: FRANCIELY DE PAULA AMBROZIO, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/1992, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lho de Evanilda Lima Ambrozio.

O pretendente: MARINALDO MARINHO LEITE, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Sanharó, PE, data-nascimento: 03/05/1957, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Bezerra Leite e de Josefa Marinho 
Leite. A pretendente: IRAMAR MATHIAS DE OLIVEIRA, profi ssão: bordadeira, 
estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1969, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Moizes Mathias e de Aparecida 
Maria Mathias.

O pretendente: JOABY PEREIRA DE LIMA, profi ssão: contador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Minador do Negrão, AL, data-nascimento: 20/04/1987, residente e 
domiciliado em Embu das Artes, SP, fi lho de Benigno Pereira de Lima e de Maria de 
Lourdes Marques de Lima. A pretendente: KAMILA REPULHO ALVES, profi ssão: 
analista fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/03/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Flávio da Silva Alves e 
de Neusa Aparecida Repulho Alves.

O pretendente: ARON FERNANDES DE MORAES, profi ssão: assitente de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Emilia Fernandes de Moraes. A 
pretendente: GABRIELLA ALVES DA SILVA, profi ssão: analista de recursos humanos, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Mauricio da Silva e de Valentina 
Alves Ramos.

O pretendente: AURELIANO MOREIRA SALES JUNIOR, profi ssão: aj.marceneiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Aureliano Moreira Sales e de 
Raimunda de Cassia Viana Pereira. A pretendente: PÂMELA HANEY LANNA YURI 
LIMA QUEDA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Natal, RN, data-
nascimento: 14/07/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Claudio 
Queda e de Maria Lucia Queda.

O pretendente: HÉLIO ROSA JÚNIOR, profi ssão: enfestador de roupas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/03/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Hélio Rosa e de Belmira Carmen Rosa. 
A pretendente: LAIS DE OLIVEIRA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1989, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Iris Mauricio Silva e de Maria Helena Batista de Oliveira 
Silva.

O pretendente: THIAGO DA SILVA FURTADO, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1988, residente e 
domiciliado em São Bernardo do Campo, SP, fi lho de Manuel Furtado e de Lenilda 
Ivonete da Silva Furtado. A pretendente: MARJORIE LEMOS DE OLIVEIRA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1986, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Cito de Oliveira e de Margarete 
Coelho Lemos de Oliveira.

O pretendente: RONALDO CLEMENTINO DA SILVA, profi ssão: policial militar, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/10/1964, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Clementino da Silva e de Rubenita 
Santos da Silva. A pretendente: MARLENE SIEBERT, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Cruz Machado, PR, data-nascimento: 09/01/1984, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ernesto Siebert e de Erna Weiss Siebert.

O pretendente: JEFERSON SOUZA DA SILVA, profi ssão: aux.logistica, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 19/03/1992, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Almiro Chagas da Silva e de Bernadete Souza da Silva. A 
pretendente: ANTONIA AMANDA VIEIRA DA SILVA, profi ssão: repositora de trocas, 
estado civil: solteira, naturalidade: Colinas, MA, data-nascimento: 13/06/1999, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Maria Aparecida Vieira da Silva.

O pretendente: LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA, profi ssão: aux. de projetos, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Leomar de Oliveira e de Maria Auxiliadora 
de Souza. A pretendente: ALINE DE LANA ROCHA NEVES, profi ssão: gerente de 
restaurante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/04/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Rocha Neves e de 
Eliane Aparecida de Lana.

O pretendente: ANTONIO BERTOLUCI JUNIOR, profi ssão: técnico em química, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1974, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Bertoluci e de Cleide Serrano Bertoluci. A 
pretendente: ALESSANDRA HARUMI NASU, profi ssão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 19/08/1980, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Nidia Tiyoko Nasu.

O pretendente: LEANDRO MARQUES DE OLIVEIRA, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/1999, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jailton Belo de Oliveira e de Marcia Marques 
da Silva. A pretendente: JAMILE CARVALHO HONORIO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/2001, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Honorio da Paz e de Maria do Socorro 
Carvalho Silva Honorio.

O pretendente: JONATHAN MORGADO DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ronaldo Alves da Silva e de Luciana de 
Morgado. A pretendente: LARISSA PEREIRA NASCIMENTO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1999, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Enos Silva Nascimento e de Josie Pereira 
Colombo.

O pretendente: THIAGO DE SOUSA, profi ssão: servente de pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Brasília, DF, data-nascimento: 21/07/1997, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Paulo de Sousa e Silva e de Joselita Garcêz dos Santos 
Protázio. A pretendente: AGNA MORAES DE SOUZA, profi ssão: costureira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Vitoria da Conquista, BA, data-nascimento: 12/02/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio José de Souza e de Ediles 
Moraes de Souza.

O pretendente: ADRIEL MOREIRA REIS SANTANA, profi ssão: mecânico de 
refrigeração, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/05/1996, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcos Reis Santana 
e de Adriana Moreira Reis Santana. A pretendente: RENATA COELHO NORONHA 
DE SOUZA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 22/06/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ivan 
Noronha de Souza e de Suzete da Luz Coelho Noronha de Souza.

O pretendente: ANDERSON MENEZES SANTOS, profi ssão: ajudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/11/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cicero dos Santos e de Ana Maria Menezes 
Silva Santos. A pretendente: LETHICIA FERREIRA ARAGÃO, profi ssão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/03/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Batista de Oliveira 
Aragão e de Francisca Ferreira Aragão.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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A cada ano, cerca de 180 
mil novos casos são 
registrados em todo o 

país, colocando a comunidade 
médica e os órgãos do setor 
em alerta.

A cirurgiã plástica da Rede 
de Hospitais São Camilo de São 
Paulo, dra. Andrea Oliveira, 
explica que fatores predis-
ponentes como tipos de pele 
(mais claras e mais sensíveis); 
exposição solar (país tropical e 
de alta incidência de solaridade 
anual); agravantes como falta 
de proteção solar diária e de 
exames de rotina para câncer 
de pele são as principais causas 
de uma incidência alta e de 
diagnósticos de lesões mais 
avançadas.

A médica, que é membro 
titular da SBCP e do Grupo 
Brasileiro de Melanoma, tam-
bém ressalta que a maioria dos 
casos de câncer de pele podem 
ser evitados com medidas sim-
ples de fotoproteção. “O uso de 
protetor solar é muito associado 
às atividades externas, princi-
palmente ao lazer em praias e 
piscinas. 

No entanto, a exposição 

Câncer de pele é o mais comum entre os brasileiros
Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) apontam o câncer de pele como o tipo de maior incidência 
entre os brasileiros, correspondendo a 33% dos diagnósticos de câncer

câncer da pele pode se asse-
melhar a pintas, eczemas ou 
outras lesões benignas. Desta 
forma, conhecer bem a pele e 
saber em quais regiões existem 
pintas faz toda a diferença na 
hora de detectar qualquer irre-
gularidade. Apenas um exame 
clínico feito por um médico 
especializado ou uma biópsia 
podem diagnosticar o câncer 
da pele, mas é importante estar 
atento aos seguintes sintomas:
 • Uma lesão na pele de apa-

rência elevada e brilhante, 
translúcida, avermelhada, 
castanha, rósea ou multico-
lorida, com crosta central e 
que sangra facilmente;

 • Uma pinta preta ou cas-
tanha que muda sua cor, 
textura, torna-se irregular 
nas bordas e cresce de 
tamanho;

 • Uma mancha ou ferida que 
não cicatriza e continua a 
crescer apresentando co-
ceira, crostas, erosões ou 
sangramento.

Fonte e mais informações: 
(www.hospitalsaocamilosp.
org.br).

solar diária, durante as ativi-
dades rotineiras do dia a dia, 
como na locomoção a pé, no 
carro ou transporte coletivo, 
nas atividades de educação 
física e, especialmente, dos 
trabalhadores ao ar livre, é 
muito mais danosa à saúde 
da pele do que a exposição 
intencional.”, afirma a espe-
cialista.

Ainda sobre o uso do pro-
tetor, a profissional afirma 
que, mesmo com o Fator de 

Proteção Solar (FPS) adequa-
do, a exposição solar deve ser 
até as 10 horas da manhã e a 
partir das 16 horas, sempre; 
não se esquecendo da proteção 
adicional de chapéus e óculos 
com lentes adequadas. “Além 
disso, o protetor solar deve ser 
reaplicado a cada duas horas, 
ou após mergulhar no mar ou 
piscina. Aos atletas, existem 
protetores mais estáveis ao 
suor”, conta.

A especialista alerta que o 
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O pretendente: MAICON CAPISTRANO MATOS, nascido em Salvador - BA (Re-
gistrado Subdistrito de Santana em Salvador - BA), no dia 22/05/1989, estado civil 
solteiro, profi ssão recepcionista, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Pau-
lo - SP, fi lho de José Gilson dos Santos Matos e de Edina Maria Capistrano Rosa. 
A pretendente: THAIS YUMI MORENO, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no 
dia 28/12/1994, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar administrativo, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos da Silva Moreno 
e de Dalia Tunoce Moreno.

O pretendente: GEOVANE DA SILVA DE SOUZA, nascido em Salvador - BA 
(Registrado Subdistrito de Brotas de Slavador - BA), no dia 21/03/1999, estado civil 
solteiro, profissão atleta, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Joaquim Santos de Souza e de Adriana Santos da Silva. A pretendente: 
GIOVANNA MONTANARI NADDEO, nascida nesta Capital, Bom Retiro - SP, no 
dia 21/10/1998, estado civil solteira, profissão autônoma, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Alexandre Naddeo e de Sandra Mon-
tanari Naddeo.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Ofi cial
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