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Os recentes problemas 

envolvendo obras 

de infraestrutura, 

culminando 

na tragédia de 

Brumadinho, faz 

lembrar quão 

importante é a 

engenharia

Seja para o bem ou para o 
mal, o seu impacto para 
a sociedade é enorme. O 

Instituto de Engenharia de São 
Paulo publicou um manifesto 
com pontos muito interessan-
tes, terminando as afi rmações 
com a declaração de que não 
há falha de engenharia, mas 
sim falta dela.

A polêmica prisão dos enge-
nheiros, antes da apuração das 

responsabilidades e análise 
das provas, sob o argumento de 
possível destruição de provas, 
leva a pensar em uma eventual 
falha, ou falta, de um sistema 
de informação. 

Os documentos, dados e 
evidências que embasaram o 
laudo, assim com todas as in-
formações sobre a operação e 
a leitura dos sensores, desde a 
inspeção que produziu o laudo 
até o rompimento, deveriam 
estar documentadas em um 
sistema com rastreabilidade 
e sem possibilidade de serem 
maculadas.

Sendo assim, qual o risco que 
as provas estariam correndo? 
Falta tecnologia neste univer-
so. O blockchain, que foi criado 
para garantir a segurança das 
informações registradas, re-
solveria todo o problema que 

emana a apuração deste caso 
no que tange aos dados relacio-
nados aos laudos em questão. 
Para os leigos entenderem, 
fazendo uma analogia, é como 
se estivéssemos “escrevendo 
em pedra”. Não depende de 
nenhum ente central, todos 
os stakeholders tem uma cópia 
dos registros.

A tecnologia nasceu com a 
base das criptomoedas, mas já 
há aplicações para armazenar 
dados de engenharia. Alguns 
importantes projetos privados 
de barragens já fazem uso para 
sua gestão própria. Então, por 
que o governo não cria uma 
regra exigindo uma carteira 
de blockchain para projetos 
de infraestrutura? Projeto, 
inspeções e, principalmente, 
a operação. Tudo “registrado 
em pedra”, com responsáveis 
e sem a possibilidade de se 
apagar ou macular.

Se o argumento era de que 
não havia uma tecnologia com 
este porte e que fosse barato, 
simples e efi caz, agora já é 
possível. Alguns olham para 
este modelo de tecnologia 
apenas para as questões fi -
nanceiras e de suprimentos, 
mas usá-la para segurança e 
contratos de infraestrutura é 
uma aplicação perfeita para 
o Brasil. A engenharia pede 
transformação digital. Isso é 
quebra de paradigma, isso é 
inovação.

(*) - É engenheiro civil formado pela 
Poli/USP, presidente do Construtivo, 

empresa de tecnologia com DNA 
de engenharia e membro da ADN 

(Autodesk Development Network) 
e do Royal Institution of Chartered 

Surveyours (www.construtivo.com).
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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 
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: GILMAR DA SILVA PAULINO, estado civil divorciado, profi ssão eletricista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/06/1978), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Pedro Aparecido Paulino e de Maria Aparecida da Silva. A pretendente: 
LUANA LOPES OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão cuidadora de idosos, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (02/04/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Sergio da Silva Oliveira e de Neusa Lopes.

O pretendente: TIAGO BERNARDES DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
de lojistica, nascido em Poá, SP, no dia (10/05/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Roberto dos Santos Lima e de Lourdes Bernardes da Silva. 
A pretendente: IVANETE RIBEIRO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão agente 
escolar, nascida em Palmas de Monte Alto, BA, no dia (19/11/1980), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Rodrigues da Silva e de Zede Ribeiro da Silva.

O pretendente: ANTONIO NEVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão apo-
sentado, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/11/1973), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Onias Custodio de Oliveira e de Romilda Luzia Neves. A 
pretendente: PATRICIA DE BARROS SOUZA, estado civil solteira, profi ssão costureira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (18/01/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Nilson Pereira de Souza e de Rosalia de Barros Souza.

O pretendente: JOSE CANDIDO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão mano-
brista, nascido em Santo Antonio do Amparo, MG, no dia (06/10/1953), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Candido Filho e de Efi genia Candida de 
Jesus. A pretendente: IVANILDA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascida em Irapuru, SP, no dia (31/01/1965), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Jose dos Santos e de Aurelina da Silva Santos.

O pretendente: ANTONIO JULIO CHAGAS, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em Niteroi, RJ, no dia (01/10/1947), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco das Chagas Fernandes da Silva e de Paulina Marques 
Barbosa. A pretendente: MARIA JOSE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascida em Matriz de Camaragibe, AL, no dia (10/01/1959), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito Olimpio dos Santos e de 
Maria da Conceição dos Santos.

O pretendente: DENIS ALMEIDA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/03/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Elias dos Santos Junior e de Marlene Almeida 
de Barros. A pretendente: VITORIA SOUZA LIMA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/02/1998), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Getulio Alves de Lima e de Marisa Natividade de 
Souza Lima.

O pretendente: FRANCIMÁRIO PATRÍCIO DINIZ, estado civil solteiro, profi ssão agricul-
tor, nascido em Princesa Isabel, PB, no dia (22/01/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Patrício Diniz e de Maria Auzení Ferreira da Luz. A 
pretendente: COSMA MARTINS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Serra Talhada, PE, no dia (26/12/1996), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Luiz Martins da Silva e de Inácia Henrique da Silva.

O pretendente: BRUNO COSTA DE CARVALHO GETNER, estado civil solteiro, profi ssão 
militar da aeronautica, nascido em Arujá, SP, no dia (22/06/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Eduardo Getner e de Andreia Costa de Car-
valho Getner. A pretendente: CAMILA COLARES ALVES, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Mogi das Cruzes, SP, no dia (21/07/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Marcio Alves e de Ivanilda Rodrigues Colares.

O pretendente: GUILHERME FELIX ALVES, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/10/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Christian Diniz Alves e de Kelly Cristina Felix Alves. A pretendente: 
LORRUANA MARQUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (19/09/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de João Batista da Silva e de Joselma Teresinha da Silva.

O pretendente: LUCAS HENRIQUE BALBINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
feirante, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/02/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Airton da Silva e de Suzelaine Cristina Balbino. A preten-
dente: THAINA PERES GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão feirante, nascida 
em Suzano, SP, no dia (11/09/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Orlando Alves Gonçalves e de Aparecida Bernardino Peres.

O pretendente: EZEQUIAS DA SILVA VENANCIO, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/08/1984), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Antonino Venancio e de Elza Maria da Silva Venancio. 
A pretendente: JANIELY CARDOSO PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão ajudante 
geral, nascida em Matina, BA, no dia (29/12/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Nunes Pereira e de Eldir de Jesus Cardoso.

O pretendente: LUCAS MOISES NEVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
promotor de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/03/1993), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Almir Marques da SilvA e de Lucimar 
Neves. A pretendente: MARIA IZABEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA NETA, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/07/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Renilton Nascimento de Oliveira e 
de Joseane Alves dos Santos.

O pretendente: ALEXANDRE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão eletrotecnico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/08/1978), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Correia dos Santos e de Deosdete Barbosa dos Santos. A 
pretendente: KESLEY COELHO BATALHA, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/01/1989), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Robert Luis Santana Batalha e de Francisca Lima 
dos Santos Coelho.

O pretendente: EVERTON RICARDO DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão estoquista, nascido em Suzano, SP, no dia (02/01/1989), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Inacio dos Santos e de Nilceia 
da Silva Santos. A pretendente: ELLEN DIANA SILVA COSTA, estado civil solteira, 
profissão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/04/1991), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Vicente Costa e de Vera 
Lucia Gomes da Silva Costa.

O pretendente: NATANAEL RIBEIRO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão 
vigilante, nascido em Piritiba, BA, no dia (13/12/1949), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Pereira de Almeida e de Adelice Ribeiro de 
Almeida. A pretendente: MARIA HELENA SOARES, estado civil divorciada, profis-
são auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/04/1969), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cairbar Soares e de Maria do 
Carmo Batista Soares.

O pretendente: FERNANDO BENEDITO BARBOSA, estado civil divorciado, profi ssão 
surfaçagista óptico, nascido em São Benedito do Sul, PE, no dia (23/10/1961), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Barbosa de Lima 
e de Rosa Maria das Neves. A pretendente: JOSEFA DIAS DOS SANTOS, estado 
civil divorciada, profi ssão cuidadora, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/11/1968), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Dias dos Santos 
e de Judite dos Santos.

O pretendente: RONALDO SILVA DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão chapeiro, 
nascido em Montes Claros, MG, no dia (06/04/1971), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Carlita Silva de Jesus. A pretendente: SONIA FEITOSA, estado 
civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Parnarama, MA, no dia (20/02/1970), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Feitosa e de 
Maria Aldair Feitosa.

O pretendente: WILSON ALVES FERREIRA, estado civil viúvo, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (30/07/1957), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Irineu Alves Ferreira e de Maria Ferreira dos Santos. 
A pretendente: BENIZETE DOS SANTOS CARVALHO, estado civil solteira, profis-
são do lar, nascida em Camocim, CE, no dia (08/04/1966), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco José de Carvalho e de Maria dos 
Santos Carvalho.

O pretendente: ARLINDO LOURENÇO DE SANT'ANA FILHO, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/10/1957), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arlindo Lourenço de Sant'Ana e 
de Lourdes Leandro da Silva Sant'Ana. A pretendente: CELIA DIAS DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/07/1971), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Celso Dias dos Santos 
e de Antonia Amalia dos Santos.

O pretendente: EDSON ALVES CALÓ, estado civil divorciado, profi ssão mestre de obras, 
nascido em Vitória da Conquista, BA, no dia (13/09/1952), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Martins Alves Caló e de Laudiceia dos Santos. A preten-
dente: MARIA LUCIA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em Sertaneja, PR, no dia (29/04/1961), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Alves de Oliveira e de Candida Aparecida de Oliveira.

O pretendente: REGINALDO ALVES DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/08/1981), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourivaldo Jose Araujo e de Lindinalva Alves de 
Araujo. A pretendente: KARINA JESUS SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/04/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Ferreira Silva e de Sonia Aparecida Jesus 
de Oliveira.

O pretendente: EDMILSON BORGES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/03/1977), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marlene Amelia Borges. A pretendente: ELISA 
CRISTINA AGUIAR, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (11/04/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Raimundo Aguiar.

O pretendente: RENATO SIMÕES DUARTE, estado civil solteiro, profi ssão diretor de 
vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/01/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Simões Duarte Filho e de Vera Lucia Ramos Duarte. 
A pretendente: GISELE VIEIRA LIMA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP, no dia (08/10/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Lorinaldo Vieira Lima e de Siluta Pinto da Cruz.

O pretendente: VAGNER PATRICIO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/08/1980), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Patricio de Souza Neto e de Elisabete da Silva Souza. 
A pretendente: EMANUELI SANTOS BATISTA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Penedo, AL, no dia (10/08/1990), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Cicero Batista e de Maria de Fatima Santos.

O pretendente: JOSENILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão açougueiro, nascido em Ipiaú, BA, no dia (25/05/1962), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Vieira do Nascimento e de Alice Rodrigues 
Santana. A pretendente: LUCICLEIDE BERNARDINO BENTO, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de farmacia, nascida em Esperança, PB, no dia (03/09/1983), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eraldo Bento e de Maria do Socorro 
Bernardino Bento.

O pretendente: VAGNER THOMAZ, estado civil solteiro, profi ssão assistente tecnico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/03/1966), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Alvaro Thomaz e de Vilma Felix Thomaz. A pretendente: ELIANA 
FELIPE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (11/01/1970), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João 
Felipe dos Santos e de Thereza Maria dos Santos.

O pretendente: JOSÉ JOÃO MONTEIRO, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido em Ferreiros, PE, no dia (01/05/1949), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Izaura Helena Monteiro. A pretendente: MERCEDES OLIVEIRA 
GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão aposentada, nascida em Birigui, SP, no 
dia (13/09/1957), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vicente 
Gonçalves da Silva e de Aparecida de Paula Oliveira da Silva.

O pretendente: PAULO RICARDO SOBRERA DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nascido em Guarulhos, SP, no dia (21/08/1989), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ednaldo Julio dos Santos 
e de Neide Sobrera Roder. A pretendente: NATHANE MIGUEL DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar veterinária, nascida em Suzano, SP, no dia (12/06/1990), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto de Oliveira 
e de Creusa Paulina Miguel.

O pretendente: CARLOS ALBERTO MACEDO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/10/1978), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Carlos dos Santos e de Ivonete Macedo Rocha. 
A pretendente: RITA MARIA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão vigilante, nascida 
em Acopiara, CE, no dia (27/04/1969), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Manoel Senhor da Silva e de Maria das Dores da Conceição.

O pretendente: EDUARDO SILVA CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão soldador, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (21/02/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Eugenio Silva Campos e de Maria do Livramento Silva. A pre-
tendente: ADRIANA SANTOS ALENCAR DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/01/1989), residente e domiciliada em 
Itaquaquecetuba, SP, fi lha de Antonio Alencar de Souza e de Josefa Neide Santos Alencar.

O pretendente: DARIO LUIZ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Igarassu, PE, no dia (28/06/1980), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz José da Silva e de Maria do Carmo da Silva. A pretendente: 
SILVANIA MONICA CAVALCANTE DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em São Lourenço da Mata, PE, no dia (02/06/1975), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Cavalcante da Silva e de Maria do Carmo 
da Guia da Silva.

O pretendente: MARIO SÉRGIO DA CUNHA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão repositor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/07/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Mario de Lima e de Ana Lúcia da Cunha Lima. A pretendente: 
TAINARA LOPES DE ARAÚJO, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em Ibitiara, BA, no dia (01/06/1996), residente e domiciliada no Sapopemba, São Paulo, 
SP, fi lha de Joaquim Francisco de Araújo e de Elizete Lopes de Araújo.

O pretendente: FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
pedreiro, nascido em Pio IX, PI, no dia (15/07/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Marcos da Silva e de Tereza Maria de Jesus. 
A pretendente: JANAÍNA ALESSANDRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Suzano, SP, no dia (08/03/1995), residente e domiciliada em Ferraz de 
Vasconcelos, SP, fi lha de Amauri Aparecido da Silva e de Rogeria do Nascimento Silva.

O pretendente: EDSON JOSE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/05/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Antonio da Silva e de Quiteria Maria da Silva. A pretendente: 
MARCELLE FLORE NGOKAM NZONHATSING, estado civil solteira, profi ssão cabe-
leireira, nascida em Libreville - República dos Camarões, no dia (22/07/1993), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nzonhatsing Samuel e de Kengne 
Sager Florence.

O pretendente: GERSON DE SOUZA GEREMIAS, estado civil solteiro, profi ssão se-
parador, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (04/01/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hélio Geremias Junior e de Raquel de Souza. A 
pretendente: SARAH BRITO DE PAULA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (24/03/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Cirso Raimundo de Paula e de Maria José Salgado Brito de Paula.

O pretendente: DENIS NOBERTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
em telefonia, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/08/1991), residente e domicilia-
do neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Noberto da Silva e de Rosenir da 
Silva Noberto. A pretendente: VIVIANE MARTINS DE LIMA, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Londrina, PR, no dia (19/05/1987), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ilson Ferreira de Lima 
e de Neuza Martins de Lima.

O pretendente: FRANCISCO REGINALDO AZEVEDO, estado civil divorciado, profi ssão 
zelador, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/12/1969), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Alves Azevedo e de Francisca Araujo Azevedo. A 
pretendente: JAEL PEREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão pedagoga, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (07/02/1980), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Pereira dos Santos e de Maria Prescila dos Santos.

O pretendente: LEANDRO OLIVEIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/01/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dercio Mangueira de Souza e de Rita de Cassia 
Oliveira. A pretendente: JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em Tinguá, CE, no dia (02/03/1990), residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista Rodrigues da Silva e de 
Nonata Conceição da Silva.

Fernanda dos Reis (*)

Nesse caso da barragem da Vale, 
como acontece com numerosos 
outros empreendimentos e obras 

em nosso país, a legislação de entrada, 
alvarás, autorizações e licenças ambientais 
parecem em conformidade. No entanto, 
a fi scalização e o acompanhamento são 
capengas. Essa contradição é marcante 
na cultura brasileira.

Há no País mais de 30 órgãos com capa-
cidade de fi scalização ambiental, muitos 
deles até mesmo com sobreposição de 
competências. 

Talvez seja este um dos problemas, pois 
algo que muitos cuidam acaba sendo rele-
gado, com a diluição das responsabilidades. 
Uma questão que lembra a velha máxima 
de que “cachorro com muitos donos mor-
re de fome”. Ministério Público, Agência 
Nacional de Água, Agência Nacional de 
Mineração, Ibama, Tribunais de Contas.... 
Todos poderiam e deveriam fi scalizar, mas 
não fi zeram. Tantos organismos onerosos 
para o Estado e nenhum cumpriu sua 
missão em Brumadinho.

O Brasil tem uma legislação forte para 
todo o processo de liberação de obras e 
empreendimentos, mas peca muito no 
acompanhamento, fi scalização e preven-
ção. Tivemos, há pouco tempo, o rompi-
mento da barragem de Mariana, do mesmo 
grupo empresarial da Vale, que também 
foi um evento gravíssimo. À época, houve 
toda uma reverberação, alertas e discur-
sos de autoridades e analistas. Porém, 
passado o impacto, o tema foi esquecido 
e se manteve a ausência de fi scalização e 
acompanhamento.

O Brasil tem, ainda, a Política Nacional 
de Segurança em Barragens, instituída 
pela Lei 12.334, de 20 de setembro de 
2010, que estabelece procedimentos para 
a segurança de barragens destinadas à 
acumulação de água, à disposição fi nal ou 
temporária de rejeitos e à acumulação de 

A cultura de não fi scalizar e 
a tragédia de Brumadinho

A tragédia de Brumadinho, além de toda a consternação nacional e da solidariedade de todos, merece 
uma refl exão importante sobre esse tipo de problema no Brasil.

EPA/Antonio Lacerda

resíduos industriais. No entanto, a norma 
não foi implementada em termos práticos.

O acidente de Mariana, em 2015, deveria 
ter despertado toda a atenção para o tema. 
Porém, apesar de sua gravidade, a questão 
continuou relegada a segundo plano. O 
Ministério Público, por exemplo, poderia 
ter se aprofundado no conteúdo dessa lei 
específi ca e, com base nela, averiguar tudo 
o que estava acontecendo nas centenas 
de barragens existentes no Brasil. Mas, 
não fez isso. E agora, de maneira triste 
e dramática, estamos descobrindo que a 
Barragem de Brumadinho, não era segura 
e estável, como se classifi cava até ocorrer 
a tragédia.

Temos, portanto, um sério problema 
cultural de fi scalização. O Brasil gasta 
muito com legislação de entrada e punição. 
Demoniza as situações quando ocorrem, 
indeniza e aplica sanções legais, mas 
não investe e se empenha em fi scalizar 
e prevenir. Normalmente, os órgãos de 
controle glosam os recursos destinados à 
fi scalização, entendendo a prevenção como 
gasto e não investimento.

Observa-se esse problema até em ques-

tões mais simples, como a prevenção de 
passivo trabalhista nas prestadoras de 
serviço para órgãos públicos. Cortam-se 
essas despesas, sob alegação de que seria 
desnecessário um provimento para algo 
que não está ocorrendo. Porém, quando 
ocorre (e acontece!), é preciso punir e 
indenizar.

Se a Vale tivesse investido em preven-
ção os cerca de R$ 11 bilhões bloqueados 
judicialmente por conta do acidente de 
Brumadinho, o Brasil não estaria viven-
ciando essa situação tão amarga e a própria 
companhia não estaria enfrentando todas 
as consequências, como a perda recorde 
do valor de uma empresa na Bolsa de Va-
lores, danos gravíssimos para sua imagem 
e processos criminais e indenizatórios que 
se seguirão.

O mesmo se aplica aos órgãos e autori-
dades competentes, que também poderiam 
ter evitado a tragédia se cumprissem de 
modo adequado seu dever legal de fi sca-
lizar. Quando aprenderemos?

(*) - É sócia-titular da Caodaglio & Reis Advogados 
Associados.
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